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٢

:من روائع البیان 
.والبيان ترمجان العلمالعقل رائد الروح والعلم رائد العقل:قال سهل بن هارون

.بصر والعي عمى كما أن العلم بصر واجلهل عمىالبيان:وقالوا
.العلم والعي من نتاج اجلهلوالبيان من نتاج

.البيان اء ولو حك بيافوخه عنان السماءليس ملنقوص:واوقال
أتاكم كرمي قوم إذا:والعلم عماد تبجيل امللوك وتعظيمهم قال النيب صلى اهللا عليه وسلمالروح عماد البدن

السلسلة الصحيحة لاللباين) .فأكرموه

.تكرمته إال بإذنهعلى ال يؤم ذو سلطان يف سلطانه وال جيلس:وقالت العلماء
.ال يسلم على قادم بني يدي أمري املؤمنني:وقال زياد ابن أبيه

دورهم:األحباروقال كعبجد قوماً يف التوراة أناجيلُهم يف صا نعراءإنهم الشكْمة وأظننطق ألسنتهم باحلت.
الشعر يقدمها يف حاجاته يستعطف ا األبيات منأفضلُ صناعات الرجل:اخلطّاب رضي اهللا عنهوقال عمر بن

.اللئيمقلب الكرمي ويستميل ا قلب
ما لك تقول الشعر وقد بلغت من العمر ما بلغت:وقال احلجاج للمساور بن هند

.كفيتين ذلك تركتهأرعى به الكأل وأشرب به املاء وتقضي يل به احلاجة فإنقال
.روهم الشعر يمجدوا وينجدوا:د امللك بن مروان ملؤدب ولدهوقال عب
.ألسنتهمرووا أوالدكم الشعر تعذُب:عائشةوقالت

.منِ العلم فوجده عاملاً بكل ما سأله عنهفكاشفه عن فنونوبعث زياد بولده إىل معاوية

.مل أَروِ منه شيئاً:الشعر فقالمث أستنشده
لَيرويه فَيرب وإن كان البخيل لَيرويه فيسخو ما منعك أن ترويه الشعر فواهللا إن كان العاق:إىل زيادفكتب معاويةُ

.فيقاتلوإن كان اجلبان لَيرويه
:املُبارزة يف احلرب أنشأ يقولوكان علي رضي اهللا عنه إذا أراد

يومي، من املوت أفريف أي

?يقـدر أم يوم قـدرأيوم مل
يوم ال يقدر ال أَرهبه ومن املَقدور ال ينجو احلَذر

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلم بشعر وال فَريضة ما كنت أعلم أحداً من أصحاب:وقال املقداد بن األسود

.عنهامن عائشة رضي اهللا
العقد الفريد

________________________________________________

.«إن من الَبیان َلِسْحرًا
:وأنشد شمر

قد ينطق الشعر الغبِي ويلْتئي
يبطفّاك وهو خن السيعلى الب
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٣

.، وهو اإلبطاء»الألي«من يبطىء،: يلتئي، أي: قوله
.«إن من البيان لَِسحراً» :وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلّم أنه قال

.الفهم وذكاء القَلب مع اللَّسن:البيان، هو: قال أبو عبيد
فيه حىت يصرِف القُلوب إىل قوله وحبه، مث أنه يبلغ من بيان ذي الفَصاحة أنه يمدح اإلنسان فيصدق: ومعناه:قال

إن من» :وهو وجه قولهإىل قوله وبغضه، فكأنه سحر السامعني بذلك، يذُمه فيصدق فيه حىت يصرف القلوب

.«البيان لِسحراً
ذيب اللغة

_____________________________________________________________

جاوزت سبعین حجةكأني وقد
فكنت أحادثه فما رأيت رجالً أعلم منه ماعبد امللكيقول بعث إيلَّمسعت الشعيب:عبد اهللا بن عياش قال
أمري املؤمنني امضها لسبيلها أو زادين فيه وإن كنت ألحدثه ويف يده اللقمة فيمسكها فأقول ياحدثته حبديث قط إالّ

ليلة فتمطى مث قال لتذكرين ما قال الشاعرردها فيقول حديثك أحب إيلَّ منها وكنت عنده ذات

جاوزت سبعني حجةكأين وقد
خلعت ا عين عذار جلامي

رىأرمتين بنات الدهر من حيث ال
فكيف مبن يرمى وليس برامي

فلو أن ما أرمى بسهم رأيته
بغري سهامولكنما أرمى

فقلت له يا أمري املؤمنني لكنك كما قال لبيد

كأين وقد جاوزت سبعني حجة
ردائياخلعت هلا، عن منكيب

فعاش حىت بلغ سبعا وسبعني فقال

تشكى إيلَّ النفس جمهشةأمست
بعيناوقد محلتك سبعا بعد س
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٤

تبلغي أمالفإن تزادي ثالثا
إن الثالث توفني الثمانينا

فقالفعاش حىت بلغ تسعني سنة

أليس ورائي إن تراخت منييت
األصابعلزوم العصا حتىن عليها

أخرب أخبار القرون اليت خلت
أدب كأين كلما قمت راكع

فعاش حىت بلغ مائة سنة وعشر سنني فقال

د عاشها رجلأليس يف مائة ق
ويف تكامل عشر بعدها عمر

فعاش حىت بلغ عشرين ومائة سنة فقال

سئمت من احلياة وطوهلاوقد
وسؤال هذا الناس كيف لبيد

الشاعرورأيت عنده ابنا له فقلت له يا أمري املؤمنني إين ألذكر به ما قال

: وما قال قلت: قال

وجهههذا غالم حسن
التماممستقبل اخلري سريع 

للحارث األكرب واحلارث األصغر
األعرج خري األنامواحلارث

مث هلند وابن هند وقد
أسرع يف اخلريات منه كرام

قال أنت أحق مبوضع صاحبك منه فطابت نفسه فقال ما أعلمك يا شعيب ووجهين إىل ملك الروم فلما كلمين
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٥

عقلك مث قال يا شعيب أريد أن أسألك، عن ثالث خالل هذا منفقالفقلت على بابه عشرة أالف كلهم خري مين
وأسألك عنهن فتمضي وليس يف نفسي قال حىت خترج وأشيعكقلت سلالناسفإن خرجت منهن فأنت أعلم

نعم ليس يف األرض مثل : قلتفقال يا شعيب لكم مثل،قلت سل، عن الثالث خاللفلما شيعينمنهن شيء
حسبك ما مسعت ذا املثل قط: قالإذا مل تستح فاصنع ما شئت،: قلت: قالوما هو،: قالمثله،

حليتك بصفرة أال صربت على البياض كما ابتليت أو رددا إىل نسجها األول فخضبتقال يا شعيب ملّا غريت
بالسواد

فليس فيه حيلةفقلت هذه سنة نبينا قال ما جاء به النبيون
قال أخربين أنت خري أم أبوك

يب خري مينقال أ
وأنت خري من ابنك،:قال

وابنك خري من ابن ابنك: قالنعم،: قلت
قلت نعم

. إذا كنتم تزدادون يف كل قرن شراًاخركم يكون قردة وخنازيرقال احلمد هللا الذي ظفرين بك يا شعيب
تاريخ دمشق

________________________________________________

المعانياقاتفاق المباني وافتر
كان لريقى املنرب فيذكر إحسانه إىل أهل العراق وقال مالك بن دينار ما رأيت أحدا أبني من احلجاج بن يوسف إن

يف نفسي إين ألحسبه صادقا وإين ألظنهم ظاملني لهوصفحه عنهم وإساءم إليه حىت أقول
تبيينا شافياقصد هلاومسع مسلمة بن عبد امللك رجال يتكلم فيحسن ويبني معانيه اليت ي

والتأويل اآلخرفقال مسلمة هذا واهللا السحر احلالل

املعايناتفاق املباين وافتراق
جرمهعذره أَشد من

الكَذب لَخصلَتا سوٍءإنَّ خصلَتنيِ خيرهما

.بالكذبيضرب للرجل يعتذر من شيء فَعله
.جرمهعذره أَشد من:وهذا كقوهلماللّه تعاىل،زيز رمحهحيكى هذا املثل عن عمر بن عبد الع

معجم األمثال واحلكم
________________________________________________

َیِتیٍمَأْبَكى ِمْن
”اليتيم البكاءال تعلم” وفيه املثل السائر

قَالَ ذَلك نأولَ مح اب الكليب وكانَ مننري بِن جهان بنزلْقَمة بن جِذْل الطعأنَ ع اس بن غَنم بن ثعلبة ديثَهرف
فقَتل عبد اهللا بِن هبل عبيدةَ بِن هبل ومالك بِن عبيدة وصرِمي أغار على بىن عبد اهللا بن كنانة بن بكر وهم بعسفَانَ،
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أقبلت جارية من بىن عبد اهللا بن من أفْلَتهبل، وأسر مالك بن عبد الَله بن هبل، فلما أصيبوا وأفْلَتبن قيس بن

يا عماه، ما ترى فَعلَ أىب:لزهري وملْ تشهد الوقعةفَقَالَتكنانة
وعلى أي شيء كان أبوك: قَالَ

شقَّاء نقَّاء، طويلة األنقاء، تمطَّق بالعرق، تمطَق الشيخ باملرق،على:قَالَت
جنا أبوك مث أتته أخرى: قَالَ

عماه وما ترى فَعلَ أىبيا:فَقَالَت
وعلى أي شيء كان أبوك: قَالَ

ها:قَالَتطْرها، يكُبرها،هاديها شها، قصريٍ ظَهطْنها،على طويل برصخ
جنا أبوك،: قَالَ

هبلمث أتته بِنت مالك بن عبيدة بن

يا عماه، وما ترى فَعلَ أىب:فَقَالَت
ى أي شيء كان أبوكوعل: قَالَ

الَّلقُوح،:قَالَت نوح، اليت يكفيها لَبة اَألنعلى الكَز

فَبكَت،:هلك أبوك، قَالَ: قَالَ
ما أسوأ بكَاءها،: فَقَالَ رجل

.الَ تعلم اليتيم البكاء:زهريفَقَالَ
معجم األمثال واحلكم

_____________________________________________________________

أبلغ من ُقّس
املشهورقس بن ساعدة بن حذافة بن زفر بن اياد بن نزار االيادي البليغ اخلطيب

مات قبل يف الصحابة وصرح بن السكن بأنهذكره أبو علي بن السكن وابن شاهني وعبدان املروزي وأبو موسى
البعثة

ثالمثائة ومثانني سنة وقد مسع النيب صلى كما ذكرت وقال انه عاشوذكره أبو حامت السجستاين يف املعمرين ونسبه
وأول من وأول من توكأ على عصا يف اخلطبةمن أهل اجلاهليةأول من آمن بالبعثاهللا عليه وسلم حكمته وهو

ويف رواية بن الكليب ان يف آخر خطبته لو على األرضفالن إىل فالنمنيف قول وأول من كتبقال أما بعد
وكانت العرب من دين قد اظلكم زمانه وادرككم أونه انه فطوىب ملن أدركه فاتبعه وويل ملن خالفهدين أفضل

.. تعظمه وضربت به شعراؤها األمثال
اإلصابة يف متييز الصحابة

وأَبلَغُ من قُس وأَجرى من الذي
الغيل من خفَّانَ أَصبح خادرابِذي

احلكمومعجم األمثال
_____________________________________________________________
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٧

عـریانعبدك تحت الحبل
...وحدث أبو النجيب شداد بن إبراهيم اجلزري الشاعر امللقب بالظاهر قال

يقبلـهفلمفاعتذرت بعذرٍوأنفذ إيل يدعوين،فاتفق أين غسلت ثيايبللوزير حممد املهليب،كثري املالزمةكنت

:فكتبت إليهوأحل يف استدعائي،
عـريانعبدك حتت احلبل

كأنه ال كـان شـيطـان

يغسل أثواباً كأن البـلـى
أوطـانفيها خليط وهي

أرق من ديين إن كان يل
دين كما لـلـنـاس أديان

من قـبـل أنكأا حايل
يصبح عندي لك إحسـان

يقول من يبصرين معرضاً
ـرهـانبفيها ولألقوال

هذا الذي قد نسجت فوقـه

?إنسـانعناكب احليطان
.....وكيساً فيه مخسمائة درهمٍ وقالفأنفذ يل جبةً وقميصاً وعمامةً وسراويل

والاللكة تلبسه وتدفعه إىل اخلياط ليصلح لك الثياب على ما تريده، فإن كنت غسلت التكةقد أنفذت لك ما

.فعرفين ألنفذ لك عوضها
باءاألدمعجم

_____________________________________________________________

... فھد السنة
للجمل اجلميلةانت كما قال القائل عن سرعة كتاباتك واختيارك

كأن يده .الفضلوينبوعوضرة الريح،وأم الكتابة،يده ظئر البالغة،.وقلمه فلكي اجلرييده ضرة الربق،

بديع فالن سريع البنان،.البحاروخواطرهفالن أنامله الرياح،.ائر يف سراب مائرعلى القرطاس جناح ط
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٨

أخف من .درجهغادراً رأسه يفقلمه يهيم على وجهه،.أو ينثر الدر يف كلمهال حيبس عنان قلمه،.البيان

.وخلسة سارقبارق،وملعةحسوة طائر،
__________________________________________

البراعةالبالغة وسرسحر 
:قالَ احلارثُ بن همامٍ
. ألجين الثّمار.أخوض الغمار. وغانةَ. اىل أن جبت ما بني فرغانةَ. وهوى االكتسابِ.طَحا يب مرح الشبابِ

طاراألخ محوأقْت .طاراألو أُدرِك لَماء.لكَيالع أفْواه من فْتلَق وكُنت.صاياوثَقو من احلُكَماءفْت. ميلْز أنه

األريب األديب.الغريب لَ البلَدإذا دخ .هيميلَ قاضستأنْ ي .صلخويستهيراضاخلصامِ. م عند هظهر دتليش.
ةربيف الغ ناحلُكّامِويأم روإماماً.ج بهذا األد خذْتفات.

.بالراحِإال وامتزجت حباكمها امتزاج املاِء.ولَجت عرينةًوال.فما دخلْت مدينةً.ماًوجعلْته ملَصاحلي زِما
وقد أحضر مالَ .عرِيةيف عشية. فبينما أنا عند حاكمِ اإلسكندرية.وتقويت بعنايته تقَوي األجساد باألرواحِ

قاتدعلى ذوي ال. الص هفُضليفاقات.

ُمْصِبَیٌةإْذ دَخل شیٌخ ِعْفِرَیھ تْعُتُلُھ امرأٌة
. خؤولَة وعمومةوأشرف. وأطْهرِ أرومة. إين امرأةٌ من أكرمِ جرثومة. وأدام به التراضي.أيد اُهللا القاضي: فقالت

. وكان أيب إذا خطَبين بناةُ اْد. وبني جارايت بونٌوبيين.وخلُقي نِعم العونُ. وشيميت اهلَونُ. ميسمي الصونُ

اجلَد بابم.وأرهم وبكّتهسكّت .هملَتوص مهصلَتو اَهللا. وعاف دعاه هبأن واحتجلْفَةعاىل حبذي . ت غري رصاهأن ال ي

رفَةيب. حصلن رالقد ضيب.فقيصوو .عهذا اخلُد رأيبأنْ حض ةُ نادي .هطره بني مفأقس .فْقو هأنهطعى . شرواد

ةرةً اىل درد طالَما نظَم أنه .ةردما ببهفباع.هحالم فَةخرأيب بز ره. فاغْتبارِ حاللَ اختقب نيهجا. وزوين فلمجرخاست
. وألفَيته ضجعةً نومةً. وجدته قُعدةً جثَمةً. حتْت أسرِهوحصلَين. كسرِهونقَلَين اىل . ورحلَين عن أُناسي. من كناسي

وكنتبرِياشٍ وزِي هتصحب .ورِي مِ. وأثاثيف سوقِ اهلض هبيعي مِ.فما برِحيف اخلَض همثَن فلتمِ. وياىل أنْ . والقَض
رِهما يل بأس قمز .فَقماوأنرِهسيل يف ع .احةالر مساين طعا أنفلم .قَى منيت أنبي وغادراحةله. الر قلت : هذا إنيا ه

قد فزعم أن صناعته. واجنِين مثَرةَ براعتك. فاَض لالكتسابِ بصناعتك.وال عطْر بعد عروسٍ. ال خمْبأ بعد بوسٍ
بالكَساد يتمما . رليف األرضِ من الفَساد اللةٌ. ظهرس هويل من .هاللَةٌكأنةً. خعبش هنالُ معالنا ما يوك . قأُ لهوال تر

.بِما أراك اُهللاوحتْكُم بيننا. لتعجم عود دعواه. وأحضرته لديك. وقد قُدته إليك.من الطّوى دمعةٌ
وأمرت. وإال كشفْت عن لَبِسك. فربهنِ اآلنَ عن نفِسك. عرسكقد وعيت قَصص: قال لهفأقْبلَ القاضي عليه و

ِسكحبب.
واناُألفع إطْراق قفأطْر
وانبِ العللحر وقال. مثّ مشّر

*
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٩

ـــهديثــي فإنح ــعماسـبعـج
ـبنتحوي ــــهمن شرح كضحي

خصائصـهيس يفأنا امرؤ ل*
عيب وال فــــي فَـخـارِه رِيبــــ

ولدت ـاسروج داري اليت*
أنتِسـب انُ حنيواألصلُ غس

*روالتبح رسالد غلييف الوش
ذا الطّـلَــــــبالبــي وحبلــمِ طع

*رحمايل س الكَالمِ الذيورأس
طَبمنــه يصاغُ القَريض واخلُ

*ةيف لُج ـيان فـأخأغوصالب
ـبـخـتــها وأنالآليل من تـار

*ين اليانِعتالوأج مـن اجلَين
ـبطتحي لِ وغريي للــعودقــو

فـضةً فــــإذاوآخذُ الــلـفْـظَ*
ذهــــــب ـهقـيلَ إن هتغما ص

أمتري نشـبـاًوكُنت من قبلُ*
دبِ املُقْتنـــى وأحـتـلــبباأل

أخمصي لُـرمـتـهوميتطي*
ـبتفوقَـهـا ر باً ليسراتم

*فّتالـىوطالَما ز ـالتالص
بيه ض كلَّ منأر عي فلمرب
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١٠

*لَقيع نم مفاليوجـاُء بـهالر
بـه األدشيٍء يف سوق دأكس

*هـنـائأب ضرصـانُ والال عي
ــــــبإلٌّ وال نـس فيـهِـم قَبري

عراصـهِـم جِـيفكأنهم يف*
ـبـنـتجنِـهـا وينت من دعبي

*فحاربـه ـنـيتـمـا مي للُب
ـبفُها عـجاللّيايل وصر من

لضيقِ ذات يديوضاق ذرعي*
بوالـكُـر ين اهلُمومتروساو

الـمـلـيم الـىقادين دهريو
ـبالـحـس هشينما يست لوكس

قحىت مل يب تفبِعـدلـي سـب
ـبـقَـلأن هإلـي ـتـاتوال ب

حىت أثقَلت تنـفَـتـيوادسال
ينٍ من دونِه العـطَـبملِ دحب

سـغـبٍمثّ طويت احلَشا على
ـبـغين السضمخْساً فلما أم

عـرضـاًملْ أر إال جِهازهـا
ـطَـرِبه وأضأجولُ يف بيع

ـفْـسوالن فيه لتةٌفجكـاره
والعني عربى والقلب مكتـئبر

إذ عبـثْـت تما جتاوزبـه
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١١

ـبثَ الغضراضي فيحدالت دح

تـوهـمـهـافإنْ يكُن غاظَها
بأنّ بناين بالنظْمِ تـكـتـِسـ

متين إذ عزـهـاأو أنـتطبخ
باألر ـحيل لينجقو فترزخ

فـاقالـر تالـىفوالّذي سار
ـبـجحثُّـهـا الـنتست هتبكع

خلُقيما املكْر باملُحصنات من
بوالـكـذ مويهعاري التوال ش

بـهـاوال يدي مذْ نشأت نـيطَ
والكُـتـبِإال مواضي اليراعِ 

كـفبل فكْريت تنظم القَالئد ال
بخيف وشعري املنظوم ال الس

ـشـاررفَةُ الـماحل هذالـىفه
ـبـلا وأجت أحوي ما كُنت

نتحي كما أذرلـهـافأذَنْ لش
مبـا جيِـب واحكُم براقوال ت

.وأكملَ إنشاده. فلما أحكَم ما شاده: قال
القاضي اىل الفَتاة عطَف.فعأن ش دبعمجيع احلُكّامِ: وقال. باألبيات عند تثب قد ها إنكامِ. أماألح الةوو.

وها هو قد . برِياً من املَالمِ. يف الكالمِوإين إلخالُ بعلَك صدوقاً. وميلُ األيامِ اىل اللّئامِ. انقراض جيلِ الكرامِ
رضِاعتبالقَر لك عنِ. ف حضِوصرظْمِ. املَحالن داقصم نالعظْمِ. وبي عروقه مأن نوتبي .ناتةٌوإعألمرِ مذاملُع .

.كواعذُري أبا عذْرِ. فارجِعي اىل خدرِك. وانتظار الفَرجِ بالصربِ عبادةٌ.وكتمانُ الفَقْرِ زهادةٌ. وحبس املُعِسرِ مألَمةٌ
بِكنِهي عن غَرهون .كةً.وسلّمي لقَضاِء ربصح دقاتهلُما يف الص فرض همثّ إن .ما منلَهةًوناوهما قَبصمراهد .

أو أمرٍ حِفعسى اُهللا أنْ يأيتَ بالفَت. واصبِرا على كيد الزمان وكده. الباللَةوتنديا ذه. تعلّال ذه العاللَة: وقال هلُما

وكنت عرفْت أنه :قال الراوي.املوسرِ بعد اإلعسارِوهزةُ. فنهضا وللشيخِ فرحةُ املُطْلَقِ من اإلسارِ. من عنده
همشس ساعةَ بزغَت أبو زيد .ونزغَتهرسنانِه. ععن افت حأُفص توكد .ثورِ. وأثْمارِ أفْنانِهمن ع القاضي مثّ أشفَقْت
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١٢

. فأحجمت عنِ القولِ إحجام املرتابِ. إلحسانِهأن يرشحه. فال يرى عند عرفانِه. وتزويقِ لسانِه. على بهتانِه
كطَي هذكْر يتتابِوطوجِلّ للكلَ. السما فصبعد لَ. إال أين قُلتأنّ لَنا: ووصلَ اىل ما وص يف أثَرِهلو قينطَل نم.

رِهخب ألتانا بفَص .رِهبمن ح رشنوبِما ي.هأُمنائ ه القاضي أحدعفأتب .هأنبائ سِ عنجسبالت هوأمر. عفما لبِثَ أنْ رج

?يا أبا مريم. مهيم: فقال له القاضي.وقهقَر مقهقهاً. متدهدهاً
?وما الذي وعيت. ماذا رأيت: فقال له.شأ يل طرباًومسعت ما أن. لقد عاينت عجباً: فقال
:ويقول. ويغرد مبلء شدقَيه. رِجلَيهوخيالف بني. ملْ يزلِ الشيخ مذْ خرج يصفّق بيديه: قال

هيللَى ببأص تدك
هرِيمقاحٍ شو من

الوأزورلو نجالس
هاإلسكندري محاك

: قال.االستغراب باالستغفارِوعقّب. فلما فاء اىل الوقارِ.سكينتهوذوت. ضحك القاضي حىت هوت دنيتهف

ماللهةرمحببنياملقر كبادع .بنيسي على املتأدحب ماألمني. حر كمثّ قال لذل :عليبه.
.بنأيِهخمبراً. أليِهمثّ عاد بعد. فانطلق مجِداً بطلَبِه

.له من األوىلوألريته أنّ اآلخرةَ خري. مثّ ألولَيته ما هو به أوىل. لكُفي احلذر.أما إنه لو حضر: فقال له القاضي
.وفَوت مثرة التنبيه علَيه. رأيت صغو القاضي إليهفلما: قال احلارثُ بن مهّام

يتينغَشوارأبانَ الن قِ حنيدزةُ الفردامبانَ. نملّا است عيوالكُسهارالن.
مقامات احلريري

_____________________________________________________________

كاد العروس یكون أمیرًا
.من بنت عمه مل يولد لهاستحىيمن. وكاحلية على املقلىكاملرأة الثكلى،فالن. حنن على صيحة احلبلى.

يف كل .العجيزة أحد الوجهني.واحلالوة يف الفمواملالحة يف العني،اجلمال يف األنف،.البياض نصف احلسن

لكل فتاة خاطب، .، لقال أسوي العوج؟قيل للشحم أين تذهبلو.التحسن خري من احلسن.أرضٍ قحاب

اململك هو .مع احلديث فاغزيل.نعم هلو احلرة املغزل.زوج من عود خري من قعود.ولكل مرعى طالب

.مهرٍودق ظهرٍ، ووزنالتزوج فرح شهرٍ، وغم دهرٍ،.عليهاململوك، إال أن مثنه
رب ذئبٍ أخذوه
ومتادوا يف عقابه

زوجوه: قالوامث
وذروه يف عذابه
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١٣

ختنه نساؤه تكلم من مل. لسوء غلٌ من حديداملرأة الصاحلة خري للمرء من يديه واملرأة ا:امللكمسلمة بن عبد

.عقل املرأة يف مجاهلا، ومجال الرجل يف عقله: غريه. مبلىء فيه
الرجل يكتم بغض املرأة أربعني عاماً، وال : غريه. االستغناء عنهنالنساء شر كلهن، وشر ما فيهن قلة:املأمون

.واحداًجل أربعني عاماً، وال ميكنها أن تكتم بغضه يوماًيوماً واحداً، واملرأة تكتم حب الرميكن أن يكتم حبها
.يتق إىل احلرام، وهو كالطليح الذي مناه أن يستريحمن أتعب نفسه يف احلالل مل:ابن املعتز

:آخر
ساء أخعلى الن أخاًال يأمنن

ما يف الرجال على النساء أمني

:آخر
إنّ النساء رياحني خلقن لنا

تهي شم الرياحنيفكلّنا يش

:آخر
وحنن بنو الدنيا وهن بناا

وعيش بين الدنيا لقاء بناا

:آخر
ضربتين بكفّها ابنة معنٍ

أوجعت كفّها وما أوجعتين

:آخر
إذا مل تكن يف مرتل املرء حرةٌ
رأى خلالً فيما تدير الوالئد

فال يتخذ منهن حر قعيدةً
اهللا بئس القعائدفهن لعمر

:آخر
ليس لرب البيت يف بيته

األهلعيش إذا ما فسد
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١٤

:آخر
موفيهنرأيت رجاالً يكرهون بنا

صواحلال تكذب نساٌء

وفيهن واأليام يعثرن بالفىت
ونوائحعوائد ال ميللنه

:آخر
تنكحن عجوزاً إن دعوك هلاال

وإن حبوك على تزوجيها الذّهبا

إا نصف: وقالواوإن أتوك

( املثل غري صحيحهذا) فإن أفضل نصفيها الذي ذهبا

:آخر
وصاحب ضرتني على اللّيايل

*اجلمرتنيبني: كما قد قيل

رضى هذه يهيج سخط هذي

*السخطتنيفما يعرى من إحدى

:آخر
أفسده الدهروهل يصلح العطار ما

:أليب العرب
وحلّف منهم بالطالق أكابراً

*الطّوالقاءوأي طالقٍ للنس
ال تنكحن عجوزاً إن أتيت ا

(هذا املثل غري صحي) هرباواخلع ثيابك منها ممعناً
واحملاضرةالتمثيل

من شعر ابن أبي الصلت 
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١٥

فقال هل معك من شعر أمية بن ردفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً:عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال
قال حىت أنشدته مائة بيتفقال هيهمث أنشدته بيتاًفقال هيهفأنشدته بيتاًقال هيه،قلت نعمأيب الصلت شيئاً؟

شرح النووي على صحيح مسلم(كاد يسلم يف شعرهفلقد) :ويف رواية. إن كاد ليسلم
لى عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صحدثنا حممد بن الصباح ثنا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن عمري

وكاد أمية بن أيب ( اهللا باطلأال كل شيء ما خال) اهللا عليه وسلم قاألصدق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبيد

: صحيح سند احلديث: ال الشيخ األلباين الصلت أن يسلم
.نيبإا لكَلمة:سفيان الثّوري عن لَيث عن طاووس عن ابن عباس قال

:يعين قولَ طرفة
كنت جاهالًاأليام ماستبدي لك 

زودن مل تيأتيك باألحبار مو

:ومسع كعب قولَ احلُطيئة
من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه

والناسال يذْهب العرف بني اهللا
بيين وبني عبدييذهب اخلريمن يفعل اخلري يجده عندي ال":يقول اللّه تعاىل:حبرفإنه يف التوراة حرفاً:قال

الفريدالعقد
________________________________________________

ذكر كلمات خطب بھن سلیمان بن عبد الملك
قائداً فإنه ناسخ ملا قبل ومل ينسخه كتاب بعدهاتخذُوا كتاب اللَّه إماماً وارضوا به حكَماً واجعلوه:قل

خري من السكوت عما يضرك والسكوت عما ال يعنِيك الكالم فيما يعنيك:رع مسعوه منهوكان أولَ كالم با:قال
خري من الكالم فيما يضرك

ما مسعت متكلماً على منربٍ قَطُّ تكلَّم فأحسن إالَّ :الشعيب قالمسعت من خيربنا عن:خالَّد بن يزيد األرقط قال
اً من أن يسيء إال زياداً فإنه كان كُلَّما أكثَر كان أجود كالماًيسكُت خوفمتنيت أن

أما :وإذا خرج من عندها تكلَّم فرأته يوماً كذلك فقالتإذا دخل على امرأته صمتنوفل بن مساحقوكان
عند الناس فتنطقعندي فتطْرِق وأما

دقيقيألين أدق عن جليلك وتجلّني عن :قال

بدر إىل عبدامللك بن مروان مخسةً وعشرين فرساً فلما جلَس لينظُر إليها قاد عياش بن الزبرقان بن:قال أبو احلسن
نينسبمهاته وحلف على كلِّ فرسٍ بيمني غريِ اليا على الفرس كُلَّ فرسٍ منها إىل مجيع آبائه وأم اليت حلف
اآلخر

اختالف أميانه أشد من عجيب من معرفته بأنساب اخليلعجيب من:ك بن مروانفقال عبد املل

أبو شذْرة وأبو عياش :واحلصني وكانت له ثالثُ كُىنالقَمر والزبرقان:كان للزبرقان بن بدر ثالثة أمساء:وقال
الطويلمن:يد الشكيمة وجيهاً وله يقول جريرعياش ابنه خطيباً مارداً شديد العارضة شدوأبو العباس وكان

أعياش قد ذاق القُيونُ مراريت
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١٦

طَلِوأوقدتفاص كنُ دونناري فاد
إين إذاً لَمقْرور:فقال عياش

عليهفغلّب:قالوا
البيان والتبني

_____________________________________________________________

ْرساٌن ُمتتالوَنفإذا ُف
فأرقْت كأس . غشيوخوف. خلَطْبٍ خشي. يف شرخِ الزمنِ. نبا يب مألَف الوطَنِ:حكَى احلارثُ بن مهّامٍ قال

حىت وردت . وال اهتدت إليها القَطا. مل تدمثْها اخلُطىوجبت يف سيري وعوراً. ونصصت رِكاب السرى. الكَرى

حالفَةى اخلم.من املَخافة العاصم مواحلر .هعارشعِ واستوالر إجياس توفسر.هعارنِ وشاألم باسل لْتبوتسر .

.طُرقه طَريفوأُجيلَ يف. فربزت يوماً اىل احلرميِ ألروض طريف. وملْحة أجتليها.وقصرت مهّي على لذّة أجتنيها
خلَق . جديد الشبابِقد لَبب فتى. قصري الطّيلَسان. وشيخ طويلُ اللّسان. ورِجالٌ منثالونَ.ا فُرسانٌ متتالونَفإذ

.تهبسمومروعاً. وهناك صاحب املَعونة مربعاً يف دسته. باب اإلمارةحىت وافَينا. فركضت يف إثْرِ النظّارة. اجللْبابِ
الشيخ فقالَ له:
. مهر وبهرفلما. مثّ ملْ آلُه تعليماً. وربيته يتيماً. كفَلْت هذا الغالم فَطيماًإين. وجعلَ كعبه العايلَ. أعز اُهللا الوايلَ

رهوش واندالع فسي دجر .وي علييلْت لْهوملْ إخحقوي مين ويلْ. ويتيرت حنيحقت.
مين: الفىتفقالَ له تعثَر المعين. ع يزهذا اخل ر؟ حىت تنشتراِهللا ما ستفوكبِر هوج . جابح كْتوال هت

رِكتس .صا أمرِكع وال شقَقْت .تيوال ألغكْرِكةَ شالوت.
الشيخ فقالَ له:بِكير زى منبٍ أخير وأي لَكوي.

?هلْ عيب أفحش من عيبِكو
هقتلْحري واستحس عيتاد ري. وقدعش لْتوانتحهقترواست?

.البيضاء والصفْراءأفظَع من سرِقَة. واستراق الشعرِ عند الشعراء
.البنات األبكارِكغريتهِم على. وغَريتهم على بنات األفكارِ

?أم نسخ. سلَخ أم مسخوهلْ حني سرق: للشيخِفقالَ الوايل 
وأغار على ثُلُثَي .ما أحدثَ سوى أن بتر مشْلَ شرحه. وترجمانَ األدبِ. ديوانَ العربِوالذي جعلَ الشعر: فقال

هحرس.
فقال له :كأبيات دشهاأنتها. برمملَتج من هما احتاز حضليت.فأنشد:

ةنِـينيا الـدالد بـهـايا خاطإن
شرك الردى وقَرارةُ األكـدارِ

يومهادار مىت ما أضحكت يف
أبكَت غداً بعداً هلـا مـن دارِ
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١٧

ينـتـقـعوإذا أظَلّ سحابها مل
منه صدى جلَهامـه الـغـرارِ

وأسـريهـاغاراتها ما تنقَضي
فتـطـارِال يلِ األخدى جبـالئ

نجامل رظه له تقلَبـتوأولَغ
فيه املُدى ونزت ألخذ الـثّـارِ

مير مضـيعـاًفاربأ بعمرِك أن
فيها سدى من غريِ ما استظهار

قعالئ البِـهـاواقطَعها وطبح
تلْق اهلُدى ورفـاهةَ األسـرارِ

سالَمت من كيدهااوارقُب إذا م
حرب العدى وتوثُّب الـغـدارِ

خطوبها تفْجـا ولـوواعلَم بأنّ
طالَ املدى وونت سرى األقدارِ

?صنع هذا. مثّ ماذا: فقال له الوايل
حىت . قَص من أوزانِها وزننيِون. فحذَف منها جزءينِ. األجزاءعلى أبيايتَ السداسية. أقْدم للُؤمه يف اجلَزاء: فقال

.فيها رزءينِصار الرزء
?ومن أين فلَذَ. بين ما أخذَ: فقالَ له

.وتقْدر قدر اجترامه إيلّ. حىت تتبين كيف أصلَت علي. ذرعكوأخلِ للتفَهمِ عين. أرعين مسعك: فقال
دشد. مث أنتتصع هوأنفاس:

نِينيا الدالد بيا خاط
شرك الردىة إنها

دار مىت ما أضحكت
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١٨

يف يومها أبكَت غدا

أظَلّ سحابـهـاوإذا
مل ينتقع منه صدى

غاراتها ما تنقَضـي
ال يفتـدىوأسريها

كم مزدهى بغرورِها
حىت بدا متـمـردا

تقلَبـجالـم ـرظـه له
وأولَغت فـيه الـمـدىنّ 

ميـرفاربأ بعـمـرِك أن
مضـيعـاً فـيهـا سـدى

وطالبِهاواقطَع عالئق حبها
تلْق اهلُدى ورفـاهةَ األسـرارِ

سـالَـمـتوارقُب إذا ما
من كيدها حرب الـعـدى

خـطـوبـهـاواعلَم بـأنّ
تفْجا ولو طـالَ الـمـدى

! وتلميذ سارِقٍ. تباً لك من خريجٍ مارِقٍ:اىل الغالمِ وقالفالتفَت الوايل
قبلَ أن .إنْ كانت أبياته منَت اىل علْمي. ويقوض مبانِيه. وحلقْت مبن يناويه.برِئْت من األدبِ وبنيه: فقالَ الفَىت 

.على احلافرِكما قد يقَع احلافر. واطرِوإنما اتفق توارد اخلَ. ألّفْت نظْمي
ومييز به. فظَلّ يفكّر يف ما يكْشف له عنِ احلقائقِ. بادرة ذمهفندم على. فكأنّ الوايلَ جوز صدق زعمه: قال

ققِ. الفائاملائ من .لَةما باملُناضذَهإال أخ ير فلم .نما يف قرهاملُولزلَةساج.
وتجاوال يف حلبة. فتراسال يف النظْمِ وتباريا. احلق من الباطلِواتضاح. إنْ أردتما افتضاح العاطلِ: فقالَ هلُما

.بينةوحييا من حي عن. ليهلك من هلَك عن بينة. اإلجازة وجتاريا
دسان واحوابٍ متوارِ. فقاال بلوجد :قدرِكبرضينا بس .نا بأمرِكرفم.

. تلحمانِها بوشيِهفانظما اآلنَ عشرةَ أبيات. وأراه هلا كالرئيسِ. البالغَة بالتجنيسِإين مولَع من أنواعِ: فقال
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١٩

لْيهعانِها حبصرحايل. وت حناها شروضم .إلْف معفَةديعِ الصفَ. يل بأملَى الشي. ةثَنليحِ التي. منجوالت يهكثريِ الت.
دناسي العهى بترغم .دالص وإطالَة .دالوع الفوإخ .دبكالع وأنا له.

. واتسقاألبيات اىل أن كملَ نظْم. وجتاريا بيتاً فبيتاً على هذا النسقِ. مصلّياًوتاله الفَىت. فربز الشيخ مجلّياً: قال

وهي:

بـرِقّة ثـغـرِهوأحوى حوى رِقّي
رِهـدبـغ ـهـادالس ين إلْفروغاد

لقتلي بالـصـدود وإنـنـيتصدى
بـأسـرِهلَفي أسرِه مذْ حاز قلبـي

وِرارِهاز فخـو ورالز منه قأصد
ضى استماعوأررِهاهلُجرِ خشية هج

بذعوكـلّـمـاوأست منـه ذيبعالت
دأجهبِـر ـببـي ح ـدعذايب ج

مـذَمةٌتناسى ذمامي والتـنـاسـي
هـرـظُ سحـاف ووأحفَظَ قلْيب وه

بـعـجـبِـهوأعجب ما فيه التباهي
ـبـرِهبـك أنْ أفـوه عـن هوأكْبِر

حاملد يمن لههـرنـش الذي طـاب
ـرِهنـش دمن بع الوِد طي ويل منه

عدالً ما جتنى وقد جـنـىولو كان
ثـغـرِه فين رشوغريي جيت علي

تثَـنـيه ثـنـيت أعـنـتـيولوال
لـي نـورتأج بِداراً اىل منبـدرِه

أمـري وأمـرِه ريفوإين على تص
رِهألمـأرى املُر حلواً يف انقيادي
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٢٠

.لذَكاءيهِما املُتعادلَنيِبهِت. فلما أنشداها الوايل متراسلَنيِ
بوجده عمن ويستغين. وأنّ هذا احلدثَ لينفق مما آتاه اُهللا. وكزندينِ يف وعاٍء.أشهد باِهللا أنكُم فرقَدا مساٍء: وقال

واهس.ههاممنِ ات أيها الشيخ بو.فتهاىل إكْرام ثُب.
أن: فقالَ الشيخ قَيتهيهاتم هراجِعقَيت. تث به لَقنيعِ! أو تعللص هكُفْران تبلَو نيعِ.وقدقوقِ الشبالع منه نيتوم.

هضرالفىت وقالفاعت :شؤم يا هذا إنّ اللّجاج .لؤم قإمثٌ. واحلن ةالظِّن وحتقيق.الب ناتوإعريء ظُلم . فْتين اقتربوه

:يف إبان أُنِسك. تذْكُر ما أنشدتين لنفِسكأما. أوِ اجترحت كَبريةً. جريرةً

سامح أخاك إذا خلَـطْ
بالغلَـطْمنه اإلصابةَ

وجتاف عن تعنـيفـه
إنْ زاغَ يوماً أو قسطْ

صنيعك عنـدهواحفَظْ
م غمطْشكر الصنيعةَ أ

وهـنوأطعه إنْ عاصى
إنْ عز وادنُ إذا شـحـطْ

واقْن الـوفـاَء ولَـو أخ
مبا اشترطْت وما شرطْلّ

إن طـلـب ـكبأن لَمواع
متمهذَّباً ر طَـطْتالش

من ذا الذي مـا سـاء ق
فقـطْطُّ ومن له احلُسىن

أوما ترى املَحبـوب وال
نـمـطْمكروه لُزا فـي

كالشوك يبدو يف الغصـو
اجلَين مع ـقَـطْناملُلت
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٢١

ولَذاذَةُ العمـرِ الـطّـوي
صها نغشوبـطْلِ يمالش

ولوِ انتقَدت بنـي الـزمـا
سقَـطْن وجدت أكثرهم

رضت البالغَةَ والـبـرا
واخلطَـطْعةَ والشجاعةَ

فوجدت أحسـن مـا يرى
فـقـطْسبر العلومِ معـاً

. السماء بالشهبِوالذي زين: مثّ قال. ويحملق محلَقَةَ البازي املُطلّ. نضنضةَ الصلّفجعلَ الشيخ ينضنِض: قال
وأُراعي . فإنّ هذا الفىت اعتاد أن أمونه.لتوقّي االفتضاحِإال. ما روغي عنِ االصطالحِ. وأنزلَ املاء من السحبِ

هؤونوقد. شحيس كانَ الدهر .حأش أكُن فلم .بوسع ا اآلنَ فالوقْتشِ. فأمالعي ووحشيت هذه . بوسحى إنّ بِز

.وبييت ال تطور به فارةٌ. عارةٌ
وأمر النظّارةَ. وصبا اىل اختصاصهِما باإلسعاف. اللّيايلمن غيرِوأوى هلُما. فرق ملَقالهما قلب الوايل: قال

رافباالنص.
وال . ومل يكُنِ الزحام يسفر عنه. وسمهإذا عاينت. وكُنت متشوفاً اىل مرأى الشيخِ لعلّي أعلَم علمه:قال الراوي

منه يل فأدنو جفرفلما. يفوفالص تضوأج. تقوفَلَ الوقوف .والفىت فتاه فإذا هو أبو زيد هتمحينئذ .توس فْتفعر

يف ما أتاه زاهمغ .عليه أنقَض تدوك .إلَيه رِفألستع.هفين بإمياضِ طررفزج .وقفَين بإمياء كفّهفي. واستموق تفلزِم .

تريفوأخرمنص.
?بٍ مقامكوألي سب. ما مرامك: فقال الوايل

.ورخص يف جلوسي. فتسمح عند هذا القولِ بتأنيسي. ملْبوسيوصاحب. إنه أنيسي: فابتدره الشيخ وقال
نيِمثّ أفاضلعتالعنيِ. عليهِما خ ما بنِصابٍ منرا. ووصلَهعاشما أن يتهدهواستعاىل إظْاللِ اليوم . باملعروف
املَخوف . هضا منفنيهكْرِ. نادينِ بشدنشمما. أياديهما ألعرِف مثواههتما. وتبعمن جنْواه دمى. وأتزونا حزا أجفلم

.حوزتهمهيباً يب اىل. أدركَين أحد جالوِزته. وأفضينا اىل الفضاِء اخلايل. الوايل
أليب زيد فقلت:هينما أظنرضحين. استخبِرستأجولُ. فماذا أقولُ. إال لي همع واد ويف أي?

.وجدولَه صادف تياراً. ليعلَم أنّ رحيه القَت إعصاراً. بلُبهوتلْعايب. بين له غَباوةَ قلبِه:فقال
فقلت:هبغض قدأن يت أخاف.ههلَب كفيلْفَح .هشطي ريشأو يست .هبطْش إليك فيسرِي.
?سهيلٌ والسهىوأنى يلْتقي. إين أرحلُ اآلن اىل الرهى:فقال

هسال جملالوايلَ وقد خ تا حضرواجنلَى. فلمهستعب .وفضلَه أبا زيد فأخذ يص .له الدهر ويذُم.
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٢٢

?نشدتك اَهللا ألَست الذي أعاره الدست:مثّ قال
فازورت . بل أنت الذي متّ عليه الدست. الدستما أنا بصاحبِ ذلك. ا الدستال والذي أحلّك يف هذ:فقلت

قلَتاهم .توامحرتاهنوج.
. بعدما تطلّس. ولكن ما مسعت بأنّ شيخاً دلّس. معيبٍوال تكْشيف. واِهللا ما أعجزين قطُّ فضح مريبٍ: وقال

فبِهذا متّ. وتقلّسلهسأنْ لب .سكَع ري أيندأفت .ك اللُّكَعذل?
.فورِهفظعن عن بغدغد من. أشفَق منك لتعدي طورِه:قلت
ولوال حرمةُ . وال ذُقْت أمر من مكْرِه. زاولْت أشد من نكرِهفما. وال كأله أين ثوى. ال قرب اُهللا له نوى: فقال

أل.أدبِهيف طلَبِه غَلْتبه. و عدي فأُوقيف ي اىل أن يقَع .شيعأن ت هالمِوإين ألكرالس مبدينة هلتفَع . بني حضفأفت
ما دمت . اعتمدفعاهدين على أن ال أفوه مبا. وأصري ضحكَةً بني اخلاص والعام. اإلمامِوحتْبطَ مكانيت عند. األنامِ

.ا البلَدحال ذ
.السموألُووفَيت له كما وىف. فعاهدته معاهدةَ من ال يتأولُ: بن مهّامٍقال احلارثُ

املقامة املكّيةمقامات احلريري
______________________________________________

حكى الحارُث بُن َھّماٍم
:حكى احلارثُ بن همامٍ قال

من مدينة تضِالماإلسالمِ. الس ةجحل .ونبع تا قضيفَثَفلمفَثَ. اِهللا التوالر الطّيب تحواستب . مموس فصاد
فعانَ. اخليممعيفالص .رورةللض ترظْهفاست .الظّهرية قي حربِما ي .ما أنا حتتينفبرافط .رافظ فقَةمع ر . وقد

.يتلوه فتى مترعرِع. إذ هجم علينا شيخ متسعِسع. احلرباءوأعشى اهلَجري عني. صباءحمي وطيس احل
انبِساطه وعجبنا منِ. فأُعجِبنا مبا نثَر من سمطه. محاورةَ قَريبٍ ال غَريبٍوحاور. فسلّم الشيخ تسليم أديبٍ أريبٍ

هطقبلَ بس .وقُلْنا له:
ما أنت.توما استأذَن تولَج وكيف?

الذي . وأما االنِسياب.والنظَر إيلّ شفيع يل كاف. وسر ضري غري خاف. وطالب إسعاف. فعافأما أنا: فقال

ياباالرت به قجابٍ. علبع جابٍإذ ما علَى. فَما هوح ماء منالكُر.
فسألْناه :تى اهىأننادنا. إليلّ علَيداست وبِم?

! على تبلّجِ عرفكُم. فاستدلَلْت بتأرجِ عرفكُم.وترشد اىل روضه فوحاته. للكرمِ نشراً تنم به نفَحاتهإنّ: فقال

عين تضوروبشكُمكُم. رندندع نِ املُنقَلَبِ منسحب!
ذئحين ناهربفاستخهتلُبان عن .هكفّلَ بإعانتلنت.

.ولفَتاي مطلَباً. إنّ يل مأرباً: فقال
قْضى: فقُلْنا لهنيِ سيال املَرامضى.كير الكُما سوفوك .رالكُب نِ الكُربولك.

:شدوأن. كاملُنشط من العقالِ.للمقالِمثّ وثب. أجلْ ومن دحا السبع الغبر: فقال
إين امرؤ أُبدع يب

والتعبِبعد الوجى
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٢٣

وشقّيت شـاسـعةٌ
يقْصر عنها خبيب

خـردلَةٌوما معي
مطبوعةٌ من ذهبِ

فحيلَتـي مـنـسـدةٌ
ـبيت تلعريبـيوح

إن ارتحلْـت راجِـالً
خفْت دواعي العطَبِ

ختلّفْت عنِ الرفوإنْ
 ضاق ـبـيقَةمذْه

صـعـدفزفْريت يف
وعبريت يف صبـبِ

وأنتم منتـجـع الـرا
الطّلَـبِجي ومرمى

لُهـاكُـم مـنـهـلّةٌ
السحـبِوال انهِاللَ

وجاركُم فـي حـرمٍ
ووفْركُم يف حـربِ

مرتـاع بـكُـمما الذَ
فخاف ناب الـنـوبِ

رـدــلٌوال اسـتآم
حباءكُم فما حـبـي
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٢٤

فانعطفوا يف قصتـي
منقـلَـبـيوأحِسنوا

فلو بلوتم عـيشـتـي
يف مطْعمي ومشريب

لساءكُم ضري الـذي
أسلَمين لـلـكُـربِ

مترخب ـبـيولوحس
ونسيب ومـذْهـبـي

وما حوت معرِفَـتـي
الُّـخـبِمن العلومِ

اعترتكُم شـبـهةٌملا 
أدبــييف أنّ دائي

أكُـن ـي لـمأن تفلَي
أُرضعت ثَدي األدبِ

دهانـي شـؤمـهفقد
وعقّنـي فـيه أبـي

?ولَدكفما مأربةُ. وسنمطيك ما يوصلُك اىل بلدك. ناقَتكوعطَبِ. أما أنت فقد صرحت أبياتك بفاقَتك: فقُلْنا له
.نفِسك ال فُض فوكوفُه مبا يف. قُم يا بين كما قام أبوك: فقال له

:وأنشأ يقول. وأصلَت لساناً كالعضبِ اجلُرازِ.فنهض نهوض البطَلِ للبِرازِ

يا سادةً يف املَعالـي
مبـان هلُمهـشـيدم

خطْـب إذا ناب نوم
هفْعِ املكـيدقاموا بد
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٢٥

يهونُ علـيهِـممنو
هتـيدبذْلُ الكُنوزِ الع

منـكُـم ـواًءأريدش
هقاً وعـصـيددوجر

قـاقفإنْ غَـال فَـر
الشـهـيدهبه توارى

أو ملْ يكُـن ذا وال ذَا
ةٌ مـنعبفشهثَـريد

فإنْ تـعـذّرنَ طُـراً
ونـهـيدهفعـجـوةٌ

روا ما تسنضـىفأح
ظًى منش ولوهقَديد

وروجوه فنـفْـسـي
هـريدم مـا يروجل

بـد مـنـهوالزاد ال
هـعـيدلـي ب لَةلرِح

رخـي ـموأنتـطره
ـديدهنَ عند الشودعت

أيديكُـم كـــلَّ يومٍ
لَهـا أيادهـــديدج

ـالتواص كُـموراح
ت املُفيدهمشْلَ الصال

وبغييت يف مطـاوي
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٢٦

هـدونَ زهـيدرفما ت

رـىويفّ أجقْـبوع
همـيديب حفيسِ كَرتن

ويل نـتـائج فـكـرٍ
نحيفضهكُلّ قَصـيد

الصنع بشكْرٍ نشر فقابال. أرحلْنا الوالد وزودنا الولَد. رأينا الشبلَ يشبِه األسدفلما:قال احلارثُ بن همامٍ

هتأردي .هتيا بِه ديما على. وأدالقِوملّا عزططاقِ. االنالن كبح حلَةقَدا للريخِ. وعللش قُلت:
?يعقوبأو هلْ بقيت حاجةٌ يف نفْسِ. هلْ ضاهت عدتنا عدةَ عرقوبٍ

.وجلّىفُكُمبل جلّ معرو. حاش ِهللا وكَالّ: فقال
له فقُلت :اكنا كما دنفَد.ناكنا كما أفَددةُ. وأفريوالد ةُ. أيناحلَري نا فيكملَكَت فقد?

هأوطان كَرمنِ اد تنفُّس فتنفّس .هوأنشدلسان ميلَعث هيقوالش:
ـنداري ولك روجس
كيف السبيلُ إلَـيهـا

األوقد عـاديأنـاخ
ا وأخنوا علَـيهـا

فوالّيت سرت أبغـي
الذُنوبِ لـديهـاحطّ

ما راق طريفَ شيٌء
مذْ غبت عن طرفَيها

ه فقطَع إنشاد. يكَفْكفَهاومل ميلك أن. فكَرِه أن يستوكفَها. وآذَنت مدامعه باهلُموعِ.مثّ اغرورقَت عيناه بالدموعِ

.وولّىوأوجز يف الوداعِ. املُستحلى
مقامات احلريري

وصیة لمن إغتم لزواج أمھ
املأمونعمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الكاتب، وكنيته أبو الفضل، أحد وزراء
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٢٧

بعض انتهائي إىل هذا املوضع ظفرت له برسالة بديعة كتبها إىلوبعد" قال بن خلكان عنه ىف وفيات األعيان
فساءه ذلك، فلما قرأها ذلك الرئيس تسلَّى ا وذهب عنه ما كان جيده، فآثرت اإلتيانالرؤساء وقد تزوجت أمه

:ا حلسنها، وهي
لستر العورة، وجدع مبا شرع من احلالل أنف الغرية، ومنع من احلمد هللا الذي كشف عنا ستر احلرية، وهدانا»

جلزيل األجر د البنات، استرتاالً للنفوس األبية، عن احلمية محية اجلاهلية، مث عرضمنع من وأعضلِ األمهات، كما
وهناك الذي شرح للتقوى صدرك، من استسلم لواقع قضائه، وعوض جليل الذخر من صرب على نازل بالئه،

الواجب يف أحد والرضا بقضيته، ما وفقك له من قضاءووسع يف البلوى صربك، وأهلمك من التسليم ملشيئته،
تعاىل جده ما جترعته من أنف، وكظمته من أسف، معدوداً فيما يعظم به أبويك، ومن عظم حقه عليك، وجعل

بدفنها، فتستوىف ا املصيبة، ويجزلُ عليه ذخرك، وقرن باحلاضر من امتعاضك بفعلها، املنتظَر من ارمتاضكأجرك،
الصرب على عرسها، ما يستكسبه من الصرب على نفسها، ي ما استشعره منوتستكمل عنها املثوبة، فوصل اهللا لسيد

ة فرشها، أعوادرى من نقمة، وما وعوضه من أسرعنعشها، وجعل تعاىل جده ما ينعم به عليه بعدها من نعمة، م
غري مراد املخلوقني، بعد قبضها من منحة، مربأ من حمنة، فأحكام اهللا تعاىل جده وتقدست أمساؤه جارية علىيوليه

وأبقى هلم يف اآلجلة، اختار اهللا لك يف قبضها إليه، لكنه تعاىل خيتار لعباده املؤمنني، ما هو خري هلم يف العاجلة،

.«وأوىل ا، وجعل القرب كفؤاً هلا، والسالموقدومها عليه، ما هو أنفع هلا،
األعيانوفيات

_____________________________________________________________

َبَدٌل َأْعَوٌر
.هو مثل يضرب للمذْموم بعد احملْمود«أعوربدلٍفاستبدلْت بعده وكلُّ» ويف حديث أم زرع

يف معرفة الصحابةأسد الغابة

فاستبدلت بعده : يثمزرع فتزوجها فلم تزل به حىت طلق أم زرع، ويف رواية اهلفخطبها أبو:ويف رواية أيب معاوية

بل هو دونه وأنزل منه، املبدل منه،أن البدل من الشيء غالبا ال يقوم مقام: أعور، وهو مثل معناهوكل بدل
واملراد باألعور املعيب

القاريعمدة

____________________________________

قتیبة الباھلي 
هذا : قال الناس-وكان شحيحاً أعور -بن مسلم الباهلي ن بقُتيبةإن يزيد بن املُهلَّب ملا صرِف عن خراسا: قيل

:لكل من ال يرتضى بدالً من الذاهب، وقد قال فيه بعض الشعراءبدل أَعور فصار مثالً

كانت خراسانُ أرضاً إِذْ يزِيد ا
مفْتوحوكلُّ باب من اخلريات

ترفصٍ بأسحىت أتانا أبو حه
وحضنل مه بالْخهجكأمنا و
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٢٨

معجم األمثال واحلكم
_____________________________________________________________

إنَّ الجَواَد َعْیُنُھ ُفَراُرُه
آتهرم هولهجم نع بِرخي

”إن اجلَواد عينه فراره” مثل قوهلم
”فُرِرت عن ذكاء” ىل أسنان الدابة لتعرف قدر سنها، وهو مصدر، ومنه قول احلجاجالنظر إ:الفرار بالكسر

.ويروى فُراره بالضم، وهو اسم منه
.إنَّ اخلبيثَ عينه فُراره:يضرب ملن يدلُّ ظاهره على باطنه فيغين عن اختباره، حىت لقد يقال

.أَبصرتهة إذا فررا، وكذلك تعرف اخلُبث يف عينه إذاعينه كما تعرف سن الدابتعرف اجلَودة يف: يقول
.الطَّيش واخلفّة: الفَرفَرة: وقال اللَّيث

.فَرفَار، وامرأة فَرفَارةورجلٌ
املقامة احلَجرِية

___________________________________________________________

.ِحجاَمِةاحَتْجُت الى ال
:حكى احلارثُ بن مهّامٍ قال

ةجاماىل احل تجاحت.مامةرِ اليجاىل. وأنا حب تدفأُرشبلَطافَة مجشيخٍ حي .ظافَةن عن رغُالمي . ويسف ثْتفبع

ضارِهإلح.ظارِهنفْسي النت تدصوأر .ما انطلَقدطأ بعفأب .ققد أب هلتقٍأو. حىت خطب قاً عنطب برك . دعو مثّ عاد

عاهقِ مساملُخف .الهالكَلِّ على مو.
له فقُلْت :دنطَْء فأب ويلَك .ندز لودوص?

وحرت بني إقدامٍ . فعفت املَمشى اىل حجامٍ. حننيٍويف حربٍ كحربِ. فزعم أنّ الشيخ أشغلُ من ذات النحيينِ

رأيت شيخاً هيئَته .وشاهدت ميسمه. فلما شهِدت موسمه. على من يأيت الكَنيف. ال تعنيفمثّ رأيت أنْ. إحجامٍو
مستهدف. وبني يديه فتى كالصمصامة. ومن الزحامِ طباق. أطْواقوعليه من النظارة. وحركَته خفيفَةٌ. نظيفَةٌ

ةجاميقولُ له. للح والشيخ:
. ولست ممن يبيع نقْداً بدينٍ. ذا لَكوملْ تقُلْ يل. وولّيتين قَذالَك. قبلَ أن تربِز قرطاسك. أبرزت راسكأراك قد

وخزنَ. رى الشح أوىلوإنْ كُنت ت. حجِمت يف األخدعنيِ. رضخت بالعنيِفإنْ أنت. وال يطلُب أثَراً بعد عنيٍ

.واغْرب عين وإال. فاقْرأ عبس وتولّى. الفَلْسِ يف النفْسِ أحلى

وأنظرين .فثق بسيلِ تلْعيت. إين ألفْلَس منِ ابنِ يومنيِ. حرم صيد احلرمنيِكما. والذي حرم صوغَ املَنيِ: فقالَ الفتى

.اىل سعيت
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٢٩

الشيخ فقالَ له:عودإنّ مثَلَ الو كحوي .سِ العودكغر !العطَب درِكَهأن ي بني أو. هوطَبالر منه كدرفما . ي
وقد صار؟ ستفي مبا تعد. مثّ ما الثّقَةُ بأنك حني تبتعد؟ على ضنىأم أحصلُ منه. يدرِيين أيحصلُ من عودك جنى

.وارحلْ اىل حيثُ يعوي الذّيب.فأرِحين باِهللا من التعذيبِ. يف حلية هذا اجليلِ. الغدر كالتحجيلِ
وال يرِد غَدير . غري اخلَسيسِ الوغْد.واِهللا ما يخيس بالعهد: وقال. وقد استوىل اخلجلُ علَيه. الغالم إليهفاستوى

. تسجد بلْتوحيثُ وجب أنْ. لكنك جهِلْت فقُلْت. ملا أمسعتين اخلَنا. رفْت من أناعولو. إال الوضيع القدرِ. الغدرِ

:قالوأحسن قولَ من. وما أقبح الغربةَ واإلقاللَ

ـنهالطّويلَ الذّيلِ ممت ريبإنّ الغ
ما لـه قـوتفكيف حالُ غَريبٍ

عةٌلكنه ما تشني الـحـر مـوجِـ
قسحي سكفاملفتـوتم والكافور

وطالَما أُصلي الياقوت مجر غضى
اجلمر والياقوت ياقوتمثّ انطَفى

الشيخ يا ويلَةَ: فقالَ لهأبيك .لَةَ أهليكوعو !رظهرٍ يفخ فيف موق تأأن .رشهبٍ يطُأم. وحسكشي جِلْد فموق .

?حجم قَذالك. أيحصلُ بذلك.كما ادعيت. وهب أنّ لك البيت؟وقَفاً يشرطُ
ال واِهللا ولوأناف أنّ أباك .نافم ددانَ. على عب كأو خلال .املَدان عبد .رِبفال تضبارِد ديدما . يف ح وال تطْلُب

بواجِد له تلس .تيإذا باه وباهكدو. مبوجودال حبكد .كصولحومب .كال بأصول .كفاتوبص .كفاتال بر.
كالقوبأع .كراقال بأع .لَّكذفي ععِ الطّمطبِعِ اهلَوى. وال توال تتلّكضفي .وِهللا القائلُ البنِه:

ـروقُـهـنـمـي عت ـودفالع مقاست ينب
وىويغشاه إذا ما الـتـوى الـتـقَومياً

لّ وكـناملُـذ صرعِ احلطـىوال تفـت
إذا التهبت أحشاؤه بـالـطّـوى طـوى

فكم من حمـلِّـقٍوعاصِ اهلَوى املُردي
إىل النجمِ ملّا أنْ أطاع الـهـوى هـوى

فرىوأسعأن ي ـحذوي القُرىب فـيقـب
ضوىعلى من إىل احلر اللُّبابِ انضوى
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٣٠

علـى مـن ال خيـونُ إذا نـبـاوحافظْ
الـنـوى نـوىزمانٌ ومن يرعى إذا ما

وإنْ تقتدر فاصفح فال خري فـي امـرِئٍ
ـوىإذا اعتلَقتـوى شبـالـش هأظفار

وإياك والشكـوى فـلـم تـر ذا نـهـى
بل أخو اجلهل الذي ما ارعوى عوىشكا

المفقالَ الغظّارللنة :جيبةيا للع .ريبةالغ ماء! والطُرفَةيف الس فيف. أن تباء! املاءواسهلٌ . ولفْظٌ كالصعوف

!كاحلَصباء
تأمر ! اإلحسانرواغٍ عنِ. أف لك من صواغٍ باللّسان: وقال. وغيظ مستشيط. بلسان سليطمثّ أقبلَ على الشيخِ

بالبِر .قوقع قوتعراهل .كتتعن بسب فإنْ يكُن.كتصنع فاقن .ماها اُهللا بالكَسادفر .اداحلُس رى . وإفْسادحىت ت

.وأضيق رِزقاً من سم اخلياط. من حجامِ ساباطَأفرغَ
الشيخ الفَمِ: فقال له ثْرب كغَ. بلْ سلّطَ اُهللا عليمِوتبيلْجأ اىل. الدحىت تطاطتامٍ عظيمِ االشحج .راطتثَقيلِ االش .

.كثريِ املُخاط والضراط. املشراطكَليلِ
واحتفَز . رجعِ الكَالمِأضرب عن. ويراوِد استفْتاح بابٍ مصمت. أنه يشكو اىل غيرِ مصمتفلما تبين الفىت: قال

وال يبغي أجراً على. وبذَلَ أنْ يذعن حلُكمه. فجنح اىل سلمه. الغالممبا أمسع. أالموعلم الشيخ أنه قد . للقيامِ

همجح.
هبدائ يإالّ املَش الموأىب الغ .هقائل من ببابٍ.واهلرجاجٍ وسزازٍ وجِذابٍ. وما زاال يف حول . الفَىت من اىل أن ضج

وأخذَ الشيخ يعتذر من . عرضه وطمرِهوانعطاط. فأعولَ حينئذ لوفارة خسرِه. دنه سورةَ االنشقاقِوتال ر.الشقاقِ

هطاتفر .من ضغيويهراتعب.
ذارِهغي اىل اعتصال ي وال. وهوبارِهععنِ است ريقص.

اىل أنْ قالَ له:كعم فَداك .اكوعدكموالَ! ما يغاإلع أممالَ. أما تساالحت أقالَ.أما تعرِف نمب تعا مسوأخذَ . أم

:بقولِ من قال

ذو سـفَـه ذكـيهمـا ي لمكحب دأمخ
من نارِ غيظكإن جىن جان فَحواص

بـه دانَ اللّبـيبلُ ما ازأفض لمفاحل
ـانبالعفوِ أحلى ما جنـى جواألخذُ
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٣١

ولكن هانَ على األملَسِ ما .لعذَرت يف دمعي املُنهمرِ. أما إنك لو ظهرت على عيشي املُنكَدرِ:فقال له الغالم

بِرياء. القَى الدحاىل االست عنز هكاء.مثّ كأنعنِ الب واء. فأقْلَععوفاء اىل االر.
فشم بارِق . هيهات شغلَت شعايب جدواي: فقال.فارقَع ما أوهيت. شتهيتقد صرت اىل ما ا: وقال للشيخِ

وايقْري. سيست ض مثّ إنهفوفالص .قوفدي الوجويست .يطوف نِ ما هوميف ض دنشوي:

أُقِسم بالبـيت الـحـرامِ الـذي
رمالز هْوي إليـهاملُحـرِم

أنّ ع يومٍ لَـمـالو ندي قُـوت
واملحجمهمست يدي املشراطَ

وال ارتضت نفْسي اليت ملْ تـزلْ
السـمـهتسمو اىل اْد ذي

وال اشتكى هذا الفتـى غـلـظَةً
حـمـهمني وال شاكَته مـنـي

( ال يسب الدهر) لكن صروف الدهرِ غادرنـنـي
اللّيلَة املُـظـلـمـهكخابِط يف

مـوقـفواضطَرين الفقْر الـى
من دونِه خوض اللّظى املُضرمه

ـدرِكُـــهـى ترِقّةٌفهـلْ فـت
ـهـمحـرم ـفُـهأو تعط علي

ال كانا ولو كانَ ذا :وقلت. منيِفنفَحته بدره. ورق لشكْواه. فكُنت أولَ من أوى لبلْواه:قال احلارثُ بن مهّامٍ

!مينٍ
ناهج ةبباكُور جما. فابته َوتفاءلناهلغ .ههالُ عليتن مراهلِ الدوملْ تز .هثالُ لديراءحىت آلَ ذا. وتنخض ةعيش .

.هنالكوهنأ نفْسه مبا. فازدهاه الفرح عند ذلك. وحقيبة جبراء

. األبلَمةفتقاسماه بينهما شق. وال حنْتشم. فهلُم لنقتِسم. وحلَب لك شطره.هذا ريع أنت بذره: ل للغالموقا

ةمقَي الكَلفتَضا مطالحِ. واالص ما عقْدبينه واحِ.وملّا انتظَمبالر الشيخ وهم.
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٣٢

?وتكفْكف ما دهمين. فهلْ لك أن حتْجمين. قدمييكونقلْت إل. قد تبوغَ دمي: قُلت له
:مثّ ازدلَف إيلّ وأنشد. فصوب طرفَه وصعد

كيف رأيت خدعتـي وخـتـلـي
ين وبنيـلـيوما جرى بيسـخ

حىت انثَنيت فائزاً بـالـخـصـلِ
بِ بعدصاخل عى رياضاحمللِأر

قلْـبـي قـلْ لـيباِهللا يا مهجةَ 
مثـلـيهلْ أبصرت عيناك قطُّ

يفتـح بـالـرقـية كـلَّ قُـفْـلِ
عـقْـلِويستيب بالسحـرِ كـلَّ

ويعجِن اجلـد بـمـاء الـهـزلِ
ريـلـيإنْ يكُنِ اإلسكَنـدقـب

فالطّلُّ قـد يبـدو أمـام الـوبـلِ
لِّلـلـطّـوالفضلُ للـوابِـلِ ال

فأعرض عما. واالتحاقِ باألرذالِ. فقرعته على االبتذالِ. املُشار إليهوأرتين أنه شيخنا. فنبهتين أُرجوزته عليه: قال
عمس .علْ بِما قُربوقال. وملْ ي :عقذي احلايف الوتذاء حيمثّ. كُلَّ احلقاصاةَ املُهانقاصاين م .وانطلَقسيكفَر هوابن هو

رِهان.

باَءْت َعَراِر ِبَكْحَل
باَءت عرارِ بِكَحلَقولُهم يف التساوِيومن أمثال العرب القدمية

.بقرتنيِ قتلت إحدامها اُألخرى فقُتلَت اكانتا: إذا قُتل القاتلُ مبقتوله، ويقال
.بإزاء اآلخريضرب لكل مستويني، يقع أحدمها

:نشد ابن حبيب فيمن أَجرىوأ
باءت عرار بكحلٍ والرفاق معاً

فال متنوا أماينَّ األضاليلِ
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٣٣

سبطنيِ من بين إسرائيل فعقر كحل وعقرت به عرارِ، فوقعت حرب بينهما ثور وبقرة كانا يف:وكحل وعرار: قال

.تفانوا، فضرِبا مثالً يف التساويحتى

:وقال اآلخر
اءت عرارِ بكَحلَ فيما بينناب

واحلق يعرفُه ذَوو األلباب

إیاك أعني واسمعي یا جارة
ربِّك الَّذين يقْرُءونَ الْكتـب من قَبلك لَقَد جآَءك الْحق منفَإِن كُنت في شكّ مّمآ أَنزلْنآ إِلَيك فَاسأَلِ} :وقوله

م نكُونفَالَ ترِينتمالْم ن}
.اهللا عليه وسلّمألنه مفتعل من املرية وهي الشك، وعلى هذا القول فاخلطاب للنيب صلى.هو الشاك:واملمتري

:واملراد ى غريه عن الشك يف القرآن، كقول الراجز
* إياك أعين وامسعي يا جارة*

البيانأضواء

_________________________________

اكتْب إلى الَحجَّاجیا ُغالم
إىل عبد امللك: قال األعمش رسولَ اهللا قد: كتب أنس كةَ )تسع سنني(خدمتوض بـي حرعي اجوإِنَّ احلَج ،

البصرة،
فإذا جاءك كتابـي، فقُم إىل أنس ويلك قد خشيت أن ال يصلح على يدي أحد،: يا غُالم اكتب إىل احلَجاج: فقال

 رعتذإليه،حىت ت
أمري املؤمنني كتب مبا هنا؟: للرسولفلما أتاه الكتاب، قال

.هذاإي واهللا؛ وما كان يف وجهه أشد من: قال
مسعاً وطاعة، وأراد أن ينهض إليه،: قال

ه: فقلتأعلمت ،إِن شئت.أنس بن مالك، فقلت أال ترٰى قد خافك، وأراد أن جييء إليك، فقُم إليه: فأتيت.
فأقبل أَنس ميشي حىت دنا منه،

يا أبا محزة غضبت؟: فقال

تعرضين حبوكَة البصرة؟.نعم: قال

.أردت أن ال يكونَ ألحد علي منطق« إياك أعين وامسعي يا جارة» :إمنا مثلي ومثلُك كقولِ الذي قال: قال
سري اعالم النبالء

______________________________________________

.العظمبلغ السكین
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٣٤

حيذر من إن استوى فسكني، وإن اعوج فمنجل، يف األمر.يضرب يف البغض،فالن يرى مين السكني يف املاء

.لشفرته حمزاً، للخائبمل جيد. فالن كالباحث عن املدية. مها كالسكني والقثاء، للمتباغضني. طرفيه
:ماومثله”الزىببلغ السيلُ” هذا مثل قوهلم

قنخالْم هنلَغَ مب.
.أي بلغ منه الْجهد: وهو الْحنجرة والْحلْق

قد » ، و«الطُّبيينِبلغَ احلزام» ، و«السكِّني الْعظْمقد بلَغَ» ، و«قد عالَ املاُء الزبى» :وتقول العرب

.«انقطع السلَى يف البطن
ة ما يلْتف فيه الولد يف البطنفالسلَى من املرأة والشا

.فسد:كدابغة وقد حلم األدمي حلم:منه قوهلم-ما ال صالح له إصالح

.حلم األدمي يف شعر لهفإنك والكتاب إىل علي كدابغة وقد:الوليد بن عقبة إىل معاوية ذا البيتوكتب

َبِقَي َأَشدُُّه
: وقلنكان فـيما حيكى عن البهائم أَن هرا كان قد أَفىن الـجرذان، فاجتمع بقـيتهاال إِنهيق: قال أَبو طالب

رقبته، فإذا رآهن مسعن صوت تعالَـين نـحتال حبيلة هلذا اهلر، فأَمجع رأيهن علـى تعلـيق جلْـجل فـي

بقـي : ي عنقه؟ فقال بعضهنمن يعلقه فـ:الـجلـجل فهربن منه، فجئن جبلـجل وشددنه فـي خيط مث قلن

الـجلْـجلِأَالَ امرؤ يعقد خيطَ:أَشده ؛ وقد قـيل فـي ذلك
نيالع تحار نيإذَا جاَء الْح

إنك تقول إن : وذلك أن نجدة احلَرورِي أو نافعا األزرق قال لهوقد روى حنو هذا عن ابن عباس،: قال أبو عبيد
وهو ال يبصر شعرية الفَخ،قَر األرض عرف مسافة ما بينه وبني املاءإذا ناهلدهد

القَدر عمى البصرإذا جاء:فقال

هخفَأَر كرأز دشيب ت تإِنْ كُن

.حرِمتهاأي إن تتكل علي يف حاجتك فقد

إِلَى أُمه يلْهف الَّلهفَانُ

املضطر، فوضع اللهفان موضع : واللَّهِيفاملتحسر على الشيء،: إخوانه والَّلهفَانيضرب يف استعانة الرجل بأهله و

:وإمنا وصل بإىل على معىن يلجأ ويفر، ويف هذا املعىن قال القُطَامياللهيف، ولَهِف معناه تلَّهف أي حتسر،
وإذا يصيبك واحلوادثُ جمةٌ

أخيك األوثَقِحدثٌ حداك إىل
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٣٥

،مرقالش عن ابن األعرايب:فان، والالَّهفاللَّه :اللَّهفان«ومن أمثاهلم . املكروب فلهه يإىل أُم».
.فاستغاث بأهل ثقتهيلهف من لَهِف، وبأمه يستغيث اللَّهِف؛ يقال ذلك ملن اضطُر: قال شمر 

:وقال اجلعدي. أبويهيريدون: هلَّف فالنٌ أُمه وأَميه: ويقال: قال
فلَى ولَهأَشه وقد لَهِفَتيأُم

أُماه واُألم مما تنحلُ اخلَبالَ

:وقال الزفيانُ. قد ذَهب له مالٌ أو فُجِع حبميمأي حزين: لَهِف لَهفاً فهو لَهفانُ، وقد لُهِف فهو ملْهوف: ويقال
اصي إليك لَهِفَتيا بن أيب الع

إليك سنةً قد جلَفَتتشكو

فَه، إذا قال: أي استغاثت، ويقال: لَهِفتى لَهفَى: ناديا لَه.
.«أَجِب املَلْهوف«ويف احلديث . املَظْلوم ينادي ويستغيث. املَلهوف. وقال الليث

لهوف فإن مل ويتصدق فإن مل يستطع فيعني ذا احلاجة املعلى كل مسلم صدقة فإن مل جيد فيعمل بيده فينفع نفسه

.عن أيب موسى) حم ق ن: (خريج السيوطي . فيمسك عن الشر فإنه له صدقةيفعل فيأمر باخلري فإن مل يفعل
اجلامعيف صحيح٤٠٣٧: انظر حديث رقم) صحيح: (حتقيق األلباين 

:في فن الشعر 

والنثرِ ِإن جاءا على المختارِ ... وتطرب النفس ِإلى األشعارِ 

وهكذا تطرب لألسحارِ ... يا في ذلك المضمارِ وجلَّ-

وما حال من معجبات السرِ 

وأن يكون اللفظُ غير األدنى ... واألصُل في الشعرِ تمام المعنى -

وأن يزيد فيه البديع حسنا ... والغريباً وتجديد الوزنا -

بشَرطه يأتي كنظمِ الدررِ 

تسكن ألفاظاً فصاحاً رائعةْ ... المعاني الناصعةْ واألصُل في النثر-

فِإن تكن بديعةً مطاوعةْ ... مسجوعةً والوزن عندي رابعةْ -

كانتْ كسجعِ الطيرِ فوقَ الشجرِ 
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٣٦

- في الصناعتين النسبه روالس ... تبهالر لتلك النفس لتطرب

- السمعِ ِإذا أحبه ونسبةُ ا... من جهة هألنغامِ َألشْب

فأت بها صفواً بغيرِ كدرِ 

محمد الوحيدي 

الشعراء فاعلمن أربعةْ -

- جرى معهيجري وال ي فشاعر

- وسطَ المعمه ينشد وشاعر

- هعمقِّه أن تَسمن ح وشاعر

- هفَعأن تَص قِّهمن ح وشاعر

البحتري 

-هفُقد الكالم فْواً إذا انقادمن المعاني ... ع ِإلى ما تشتهيه

فال ِإكراه في دينِ البيانِ ... وال تكره بيانَك ِإن تََأبى -

أبو الفتح البستي 

قطب اِإلشعاعِ في الشرق السعيد ... أعالم الحجى : شعراء العصرِ -

يد واندفاقٌ نحو أغوارٍ وب... ِإنما الشعر انطالقٌ للذرى -

من أعاليه ِإلى سطحِ الوجود ... ما أفاد النماس ِإال راجعاً -

ويد تحسن تطييب الكبود ... بفمٍ يحسن تطريب النُّهى -

بقديمٍ أو تبرا من جديد ... ذاك فن أزلي ما استحى -

- هالذي أمواج ِإنه البحر ... الحدود نمتتالى حرةً ض

أمن التجديد تقليد القرود ؟ ... يأنفُ من تقليده قل لمن-

جورج صيدح 
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٣٧

- الشأنِ تسلكُه معنى بعيد قريبِ الفهمِ مختصرِ ... يارب لفظ في سلك

ما بين منزلة اِإلسهابِ والحصرِ ... لفظٌ يكون لعقد القوِل واسطةً -

التهامي 

- معبر والخواطر بحر في فكه ...والنظم هطيعمن أن يكون م

- هحِإال السيفُ ينبو و وما الشعر ... دحسام ويمضي وهو ليس بذي ح

- رزقُ شاعردي ... ولو كان باِإلحسانِ يجكدي وَأكَدى الذي يألجدى الذي ي

عبيد اللّه بن طاهر 

- بِ الزمانِ أديبلم يخُل من نُو ...النائبات كال فشأن عجيب

فيها ألبناء الذاء نصيب ... وغضارةُ األيامِ أن يرى -

جداً وفهماً فاتَه المطلوب ... وكذاك من صجب الليالي طالباً -

يحيى األندلسي 

باب الدواعي والبواعث مغلقُ ... هجرتَ الشعر قلت ضرورةٌ : قالوا -

النواُل وال مليح يعشقُ منه... خلت الديار فال كريم يرتَجى -

ويخان فيه مع الكساد ويسرقُ ... ومن العجائبِ أنه ال يشترى -

ِإبراهيم الغزي 

قيدتنا بها دعاةُ المحاِل ... آن ياشعر أن نَفُك قيوداً -

ودعونا نشم ريح الشماِل ... فارفَعوا هذه الكمائم عنا -

حافظ ِإبراهيم 
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٣٨

-وفكرةٌ تتتجلَّى بين أفكارِ ... عاطفةٌ تقتاد عاطفةً الشعر

كما تَقابَل تيار بتيارِ ... الشعر ِإن المس األرواح ألهبها -

نور الحياة وزند األمة الواري ... الشعر مصباح أقوامٍ ِإذا التمسوا -

قفارِ ِإلى القلوبِ فتَحيا بعد ِإ... الشعر أنشودةُ الفنانِ يرسلُها -

- هتنشد في األفواه كُلُّ خطارِ ... ِإذا تخطَّر حياء الجفون عض

الخلد في الشعرِ ال في رصف أحجارِ ... فقْل لمن راح لألهرامِ يرفعها -

علي الجارم 

- ابن الترابِ لشغله ارِ ... يا من يلومبالفلسِ عن شعرٍ وعن شُع

يلهو عن األعشابِ باألزهارِ ؟ ... ار عاقالً أرأيتَ في المرعى حم-

- مثلما يرسُل العيد يا القُرى بسيطاً جميالً ... أرسِل الشعربص

بل كما نَمنَم الربيع الحقوال ... ال كما نضر اليهودي دراً -

القروي 

- يرسلُه المرء ِإال شعور و... ما الشعر عن صدق ِإمانِ عفَو البديهة

محمد الفراتي 

- يطوُل ... ليس البالغةُ معنى فيه الكالم

يحويه لفظٌ قليُل ... بل صوغُ معنى كثيرٍ -

- نِ لفظسلُّ فيه الفضوُل ... فالفضُل في حقي

وما ِإليه سبيُل ... يظنه الناس سهالً -

- قصير معنى لفظٌ طويُل ... والعي هوِيحي

صفي الدين الحلي 

الشقاء واألوصاب 
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٣٩

كدر الحياة مقدر بكتابِ ... في القصرِ مافي الكُخِ من أوصابِ -

درجتْ مواكبها على األحقابِ ... صور الشقاوة في الحياة كثيرةٌ -

أربى على شَجوٍ بغير حجابِ ... ولرب شجوٍ في القصورِ محببٍ -

-مسرح ابِ ... لفَواجِعٍ في كُلِّ بيتها كععصفَتْ به أثباج

عدنان مردم بك 

لشقاِئها يا صاحِ آخر ... هذي الحياةُ فهل بدا -

- تمضي بنا واألمهاتُ يلد ... المقابر ) يلدن ( ن سكان

مر في ليٍل بخاطر ... عيشُ الفتى فيها خياٌل -

هاشم الرفاعي 

والفوز الذي ينجو من النارِ ... رِ منزله ِإن الشقي الذي في النا-

شاعر 

بالفسِ معمور العراصِ ... ويح الشقي ِإلى متى -

- نهاره كالطيرِ الخماصِ ... يعصي بقوت ويروح

ُل تراه يتبع المعاصي ... مثل الندامى ال يزا -

بهاء الدين زهير 

- أن تحب ب... ومن الشقاوة ومن تحب غيرك حب

وهو يريد ضيرك ) لإلنسان ( نِ ... أو أن تريد الخير لِإلنسا -

- هِإذا تكامَل عيب قْرفُ بالذي لم يفعِل ... وترى الشقيرمى ويي

أبو األسود 
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٤٠

- كلهم قتاُل ... لوال المشقةُ ساد الناس واِإلقدام يفقر الجود

المتنبي 

-قْنا وأرانا من الشقاءفيه العقوُل ... خُل في زمانٍ تضر

ابن نباتة السعدي 

- ى لوارثهعسي ُل ... المرءجى له الرعسوارثُ ما ي روالقَب

شاعر 

ويسعد اللّه أقواماً بأقوامِ ... يشقى رجاٌل ويشقى آخرون بهم -

- بأرز... وليس رزقُ الفتى من حسنِ حيلته وأقسامِ لكن جدود اق

األبرش 

وأراد ربك أن يرد ويحرما ... أشقى البرية من أراد زيادةً -

عزيز أباظه 

الشكر -

لعزة ملْك أوعلٌو مكانِ ... فلو كان يستغنى عن الشكرِ -

- بشكره العباد اللّهها الثقالن ... لما أمروا لي أيفقاَل اشكر

لعتتابي كلثوم بن عمر ا
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٤١

حق على اإلنسانِ واجب ... واشكر فِإن الشكر من -

- من ال يشكر جال تر ... بوا قفي الع العمى ويصبر

صالح عبد القدوس 

- يبين للشكرِ شخص فلو كان ... الناظر ِإذا ما تأمله

- حتى تراه لك لبينته ... أني امرٌؤ شاكر فتعلم

يحركه الكلم السائر ... اكن في الضميرِ ولكنه س-

البحتري 

هذا يحطُّ وذا يعلُو فيرتفع ... والناس في هذه الدنيا على رتتَبٍ -

به وآثرِ الصبر كٌل سوف ينقطع ... فأخلصِ الشكر فيما قد حبيتَ -

محمد بن اسحق الواسطي 

لزيادةَ عنداللّه والناسِ به ا... الشكر أفضُل ماحاولتَ ملتمساً -

رجل من غطفان 

وال مثَل حسنِ الصبرِ جبةَ ... ولم أر مثَل جنَّةَ غارسٍ -

البسِ البستي 

وِإن لم تَنَْل نجحاً فقد وجب الشكر ... ِإذا الشافع استَقْصى لك الجهد كله -

شاعر 
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٤٢

عرف من حسنِ المكافأة من عِل أخا ال... فمن شكر المعروفَ يوماً فقد أتى -

شاعر 

للّه فيها على من رامه نعم ... الشكر يفتح أبواباً مغلقةً -

- واستغلقْ وثائقه فبادرِ الشكر ... ما تجري به النِّقَم واستدفعِ اللّه

األبرش 

لؤماً تجاحدها امرًأ أوالكها ... التكفرن طواَل عيشك نعمةً -

بن أذينة الليثي ا

- كل وقت كلرب مِ الجسيمةْ ... أال فاشكروالنِّع على اآلالء

- سوء زمان منه غَنيمةْ ... ِإذا كان الزمان صالح فيوم

أسعد الزوزني 

ودمع العينِ مقياس الشعورِ ... شكرتُ جميَل صنعكُم بدمعي -

ا ذاقه دمع السرورِ على م... ألوِل مرة قد ذاقَ جفني -

حافظ ِإبراهيم 

- على الخيرِ أهله المذمما ... ِإذا أنا لم أشكر اللئيم ولم أذممِ الجبس

- باسمه والشَّر عرفتُ الخير والفما ... ففيم المسامع وشَقَّ لي اللّه

أبو العالية الرياحي 

الشكوى 
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٤٣

ثةٌ ثم المزيد ثال... التشك فالناس في الرزايا -

أو شامتٌ كاشح حسود ... ِإما صديقٌ يفاد غماً -

- ٌل عنك مستريحأو غاف ... ال تفيد ِإليه شكواك

لم يبد شخصاً له الوجود ... ومن يسيليك أو يواسي -

يصغي لها الجاهُل الَبليد ... ِإال أحاديثُ لَفقَّوها -

ة اللّه الكفرعزي جعفر بن هب

- من شكوى ِإلى ذي مروء دوال ب ... أو يتوجع ليكسأو ي كواسي

بشار بن برد 

ِإلى المساك رآه يشتكي العزال ... كل البرية شاك لوسما زحٌل -

المعري 

ويسخو بما في نفسه لجهوُل ... وِإن امرًأ يشكو ِإلى غير نافعٍ -

تميم بن المعز 

- داء جميال ... أيها ذا الشاكي وما بك الوجود كن جميالً تر

ويظن اللذات فيه فُضوال ... ليس أشقى ممن يرى العيشَ مراً -

- أناس الناسِ في الحياة نوا التعليال ... أحكملَّلوها فأحسع

ال يرى في الوجود شيئاً جميال ... والذي نفسه بغيرِ جماٍل -

التخفْ أن يزوَل حتى يزوال ... فتمتع بالصبحِ مادمتَ فيه -

آفةُ النجمِ أن يخافَ األفوال ... كُلُّ نجمٍ ِإلى األفوِل ولكن -
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٤٤

من يظن الحياةَ عبئاً ثقيال ... هو عبء على الحياة ثقيٌل -

ِإيليا أبو ماضي 

الفؤاد الكاتمِ ضجراً على سر ... ال تُطلعن لسان شكوى بائحٍ -

نيا يزوُل زواَلُ حلمِ النائمِ ... واعلم بأن جميع مافيه بنو الد -

أسامة بن المنقذ 

- فتشمتَه ِإلى خَلق خَم ... ال تشكونربان والرشكوى الجريحِ الى الغ

- هتُرمبتسمِ ... وكن على حذرٍ للناسِ تَس منهم ثغر نكوال يغر

- نه هولُمِ ... على ماشق منظرفِإنما يقظاتُ العينِ كالح

المتنبي 

فعلى ذاك لستُ أشكو لخلق ... لستُ أشكو ِإال لمرجو نفعٍ -

بل أراها تزيدني في الخَنْق ... ما رأيتُ الشكوى تفك خناقاً -

القاضي الفاضل 

لمةً له أشكاكا ِإن تشك مؤ... ال تشكون ِإلى امرٍئ أين الذي -

ِإال الذي منه يزيد شَجاكا ... أخنى الزمان على المعينِ فما به -

يقظات عينك مثِل حلم كراكا ... فتصبرن على خطوبِك جاعالً -

ال تستقيم بغيره داراكا ... وعليك بالصبرِ الجميِل فِإنه -

ا أعناكا وِإذا جزعتَ أعنْتَ م... فِإذا صبرتَ لقيتَ راحة -

محمد خليل الخطيب 
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٤٥

فالقلب أولى بالذي أجنَّا ... ال تودعن سمع أخٍ شكيةً -

نزوُل عنه أو يزوُل عنا ... وكُلُّ ما نشكوه من زماننا -

أسامة بن منقذ 

الشماتھ -

أأنتَ المبراُ الموفور ... أيها الشامتُ المعر بالدهرِ -

بل أنْتَ جاهٌل مغرور ... أم لديك العهد الوثيقُ من األيام ؟ -

ذا عليه من أن يضام خَفير ... من رأيتَ المنون خَّلدن أم من -

ير الدهر يدجوِ حيناً وحيناُ ين... فالصبرِ النفس للخطوبِ فِإن -

عدي بن زيد العبادي 

فهل بعده إلنسٍ نذير ) الموت ( ت ... وابيضاض السواد من نذرِ المو -

قد زدتَ في سقمي وأوجاعي ... ياعائداً قد جاَ يشْمتُ بي -

كم سائٍل لجيبه الناعي ... وسألتَ لما غبتَ عن خَبري -

العبادي ابن المعتز 

والصیت الشھرة وحسن الذكر -

- في الدنيا حديثٌ سائر ها ... والمرءتقضي الرفاقُ به مدى أوقات

- قاُل ضحى غدما ي كلنفس اتها ... فاختروعند ر ِإلذا تطلبِ األخبار

من السماء فلن يعطيكَها الناس ... يا شاري الصيت ِإن لم تُعطَ موهبةً -

- على التذييع آخر قصر الذكاء ... وعاقبةُ التبذير إفالس عقم

علي بن مقرب القروي 
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٤٦

وكم خَمَل النَّا بِه الصيتُ ... أترغب في الصيت بين األنام ؟ -

وهل يعرفُ الشرفَ الميتُ ... وحسب الفتى أنه مائتٌ -

المعري 

لحسبِ وخير ماِلك ما دارى عن ا... خير األحاديث ما يبقى على الحقَبِ -

- يبقى لمن يبقى له نشب كْريبقى لمن يبقى بال نَشَبِ ... ال ذ والذكر

خير من الفضة البيضاء والذهبِ ... عرض الفتى حين يغدو أبيضاً يققاً -

ابن أبي حصينة 

جاءك ماتهوالى بما تكره ... قل للذي يعلن عن نفسه -

- من الحق الظِّلُّ والمرأة والشهرةْ ... ثلثةٌ تهرب

القروي 

أخذته ألسنةُ الورى ... يا غافالً عن نفسه -

فدعِ الطريقَ اَألوعرا ... السهُل أهون مسلَكاً -

في الناسِ قالوا أكثرا ... واعلم بأنك ما تقْل -

- تسترح ى ... فاحفظْ لسانَكرفلقد كفى ما قد ج

بهاء الدين زهير 

فكن حديثاً حسناً لمن وعى ... وِإنما المرء حديثٌ بعده -

ابن دريد 
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٤٧

وجوب الفيافي واقتحام المخاوف ... وما يكسب الذكر الجميَل سوى العنا -

حفني ناصف 

- ه الثاني وحاجتُهالفتى عمر وفضوُل العيشِ أشغاُل ... ذكر ما قاتَه

المتنبي 

وموتُه خزيه ال يومه الداني ... ى ذكره الطوُل مدته عمر الفت-

تجمع به لك في الدنيا حياتانِ ... فأحي ذكرك باِإلحسانِ تفعلُه -

ابن الرومي 

وألقَتْ عليه البؤس وهو ثقيُل ... وكم شهرة أدت ِإلى التعسِ ربها -

وفٌ حولَها وطبوُل تدقٌ دف... وماذا تفيد الهالع القلبِ شهرةٌ -

وسيان عندي شهرةٌ وخموُل ... هبوني حياةً التروع باألسى -

الياس فرحات 

فلرب محظوظ من اللقبِ ... التكرهن لقباً شُهِرتَ به -

بالوائلي فعد في العربِ ... قد كان لقب مرةً رجٌل -

المبرد 

الشیب والشیخ 

وال بالشيبِ ِإذا طرد الشبابا ... ق ليلى أال ال مرحباً بفرا-

- محموداً وشيب بان حابا ... شبابلهما اصط لم نجد ذميم
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٤٨

ِإذا سألَتْك لحيتُك الخضابا ... فما منك الشباب ولستَ منه -

ِإذا ذهبتْ شبيبتُه وشابا ... وما يرجو الكبير من الغواني -

مقرم بن رابطة الكلبي 

- ورزانه راجح حلم با ... الشيبفيه وتجربةٌ لمن قد جر

عمر بن زيد 

- هطه في شبابهأعيا ر مشيبِ ... ِإذا المرء ر عندمنه الخي فال ترج

أبو األسود 

هل تستطيع اللَّهوحين تشيب ... خذْ من شبابك للصبا أيامه -

مسلم بن الوليد 

-واألديبِ ِإن المشيب اللّهوِ واللعبِ ... رداء كما الشباب

دعبل 

أوقد أراك قبيَل الشيبِ ممزاحا ... دع التصابي فِإن الشيب قد الحا -

ِإذا غدا مرةً للّهوِ أو راحا ... وقد يعيب الفتى وخطُ المشيبِ به -

- تهمن ذي اللّهو شر يقطع ممن كا... والشيب المزح حا ويذهبن مز

- مهقد سابقةٌ للموت حا ... والشيبثم ترى الموتَ لألقوامِ فَض

يحيى بن زياد 
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٤٩

- حا ... وكم شيوخٍ غّدوا بيضاً مفارقُهمبيسبحون وباتوا في الخَنا س

منهم فلم ير فيها ناظر شَبحا ... لو تعقُل األرض ودت أنها صفرتْ -

ِإن لم يرح خاسراً منها فما ربِحا ... ضى عيشةً عجباً أرى ابن آدم ق-

بين األنامِ وجانب كلَّ ما قبحا ... فِإن قدرتَ فال تفعْل سوى حسنٍ -

المعري 

تحاوُل رد الشبابِ النضير ... أقون آلمرة بالخضابِ -

ومن ذا يسود وجه النذير ؟... أليس المشيب نذير اِإلله -

شميم الحلبي 

فال تهجنْه بالخضابِ ... الشيب أبهى من الشبابِ -

المعري 

أقلَّن بالشباب افتخارا ... أيها الشامتُ المعر بالشيب -

فوجدتُ الشباب ثوباً معارا ... قد لبستُ الشباب غضاً طرياً -

وؤية بن العجاج 

- أخالقه حتى... والشيخُ ال يترك هيواري في ثرى رمس

- هِإلى جهل ِإذا ارعوى عاد ... ِإلى نكسه نى عادكذي الض

صالح عبد القدوس 

- تَ الثمانين لم يكنِإذا أنت وفَّي ... ِإال أن تموتَ طبيب لداِئك

شاعر 
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٥٠

حتى يرحل عنها صاحب الدارِ ... ال يرحُل الشيب عن دارٍ أقام بها -

بن الوليد مسلم

ظلُّ الشبابِ وخلةً األشرارِ ... شيئان ينقشعان أوَل وهلة -

شَرخُ الشباب وخلُةُ األشرارِ ... الحبذا الشيب الفي وحبذا -

- وروقه تْ أوطاري ... وطري من الدنيا الشبابانقض ى فقدفِإذا انْقَض

التهامي 

قد كنتَ أيام الشبابِ كما... أترجو أنت تكون وأنتْ شيخٌ -

- ك ليس ثوبنفس من الثيابِ ... لقد كذبتْك خليقٌ كالجديد

الجاحظ 

يغيرنه والدهر ال يتتغير ... ومن يصحبِ األيام تسعين حجةً -

أبو العباس ثعلب 

- ربالك بآيات سلني أنبٌئك ... عاٌل بالسحروس العشاء نوم

وقلةُ الطعمِ ِإذا الزاد حضر ... ِإذا الليُل اعتكر وقلةُ النومِ-

- النظر وتحميج وسرعةُ الطرف ... في قبِل الطُهر الحسناء وتتركُك

 لَى الشجركما تَب يبلون والناس

) تصغير العين لتمكينها من النظر : التحميج ( -

العريان ابن الهيثم 
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٥١

لزوم العصا تُحنى عليها األصابع ... منيتي أليس ورائي ِإن تراخَتْ -

أدباُّ كأني كلما قمتُ راكع ... أخبر أخبار القرونِ التي مضتْ -

لبيد بن أبي ربيعه 

يدب دبيب الصبحِ في غمق الظلمِ ... أرى الشيب مذ جاوزتُ خمسين دائباً -

الشيبِ سماً بال ألمِ ولم أر مثَل ... هو السم ِإال أنه غير مؤلمٍ -

أعرابي 

ملَكْتُه بعد أن جاوزتُ سبيعينا ... ما كنتُ أرجوه ِإذا كنتُ ابن عشرينا -

مثُل الغصونِ على كثبان يبرينا ... تطيفُ بي من بنات الترك أغزلةٌ -

يحكين بالحسنِ حور الجنة العينا ... وخُرد من بنات الرومِ رائعةٌ -

تكاد تنقض من أطرافها لينا ... غمزنَني بأساريعٍ منعمة ي-

فككيفَ يحيين ميتاً صار مدفونا ... يرِدن ِإحياء ميت الحراك به -

فما الذي تشتكي ؟ قلْتُ الثمانينا ... أنينُك طوَل الليِل يقْلقُنا : قالوا -

شاعر 

تضاممتُ أو بالسمعِ عن صوته ...ِإذا ما دعانيا للصبا من أحبه -

نجاح بِإتيانِ السفاه وال عذْر ... وليس لمرء ماشاب رأسه -

وقرسبس بن حكم الطائي 

ليقرب ِإال ازداد في قربٍ بعدا ... أخو الشيبِ ال يدنو ِإلى الحرِ بالهوى -

ينه المردا ويمنعنه وصال يعاط... يعاطينَه كأس السلو عن الهوى -

أبو حية النميري 
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٥٢

طواٍل ولكن شيبتْه الوقائع ... فما شاب رأسي من سنين تتابعتْ -

عروة بن الورد 

على غيرِ الذي يهوى عصاكا ... ِإذا ما رضتَ ذا سنٍ كبيرٍ -

ابن عبد القدوس 

بالولد الحادث ما ال يحب ... جنى ابن على نفسه -

الكنتَ ياشر خليٍل صحب ... وُل عرس الشيخِ في نفسها تق-

وجار عليه الجُل والعبد والعرس ... ِإذا ما أسن الشيخُ أقصاه أهلُه -

- هلمثل قوالً والصواب وأكثر ... سرله ج سحه أن ال يعلى فضل

المعري 

أم هل على العيشِ بعد الشيبِ من ندمِ ... يا ليت شعري أال منْجى من الهرمِ-

للمرء كان صحيحاً صائب القحمِ ... والشيب داء نجيس ال دواء له -

لوالغداةَ يسير الناس لم يقُمِ ... وسنان ليس بقاضٍ تَومةً أبداً -

وفي مفاصله غمز من القَسمِ ... في منكبيه وفي األصالبِ واهنةٌ -

ن جؤبة ساعده ب

فالح منه وميض ليس ينكتم ... كتمتُ شيبي لتخفي بعض روعته -

رأين فيها بروقَ الشيبِ يبتسم ... راع الغواني فما يقربن ناحيةً -

مالك بن أسماء 

- وأفنى الكبير الصغير أشاب ... العشي رالليالي وم كَر

الصلتان العبدي 
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٥٣

ويحببن الشباب لما هوينا ... ب تكرهه الغواني رأيتُ الشي-

فكيف لنا فنسترقُ السنينا ... فهذا الشيب نخضبه سواداً -

األنباري 

كجوزة بين فكَّي أدرد خَرِف ... ما يصنع الشيخُ بالعذراء يملكُها -

- هها يالسن تثلميكسر ها راحةٌ للّهائم الدن... ِإن رامروكَس ف

دعبل الخزاعي 

وِإليه يأوي العقُل حين يؤوُل ... والشيب يأمر بالعفاف وبالتقى -

ِإن العقوَل يرى لها تفضيُل ... فِإن استطعتَ فخُذْ لشيبك فضيلةً -

األحوص األنصاري 

فقد تباعد عنك اللّهو والغزُل ... ِإذا دببتَ على المنساة من هرمٍ -

شاعر 

ولي أقوُل ولي أسائْل ) فالن ( ن ... اللّه قْل لي يا فال ب-

قد كنْتَ في العشرين فاعْل ... أتريد في السبعين ما -

هذا الحديثُ حديثُ عاقْل ... هيهاتَ الواللّه ما -

واليوم ذاك العذر زائْل ... قد كنتَ تُعذَر بالصبا -

تى تَرضى بباطْل فِإلى م... منيتَ نفسك باطالً -

بهاء الين زهير 
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٥٤

وقد ارعويتَ وحان منك رحيُل ... نزَل المشيب فأين تذهب بعده -

والشيب تحمله عليك ثقيُل ... كان الشباب خفيفةً أيامه -

المقنع الكندي 

- الشيخُ فألفيتَه جْل ... تزوكأنه مثقُل ِإبٍل وح

التخضب الكفَّ وال تكتحْل ... وعرسه في تعبٍ دائمٍ-

متى يرتَحْل : تقوَل في النفسِ ... ملَّتْ وِإن أحسن أيامه -

- ْل ... لوماتَ الستبدلْتُ منه فتىحمحرماً ال ي ِإني أراه

سبِل الحقِّ غُالم ما احتلم ... رب شيخٍ ظلَّ يهديه ِإلى -

المعري 

على المرء عار أن يشيب ويهرما ... لى الجهِل لم يكن ِإذا لم يشب رأس ع-

- ما ... ومن ضعفَتْ أعضاُؤه اشتد رأيهمته الحادثاتُ تقوومن قو

علي ابن الجهم 

وهو ناعٍ منَغَّص لي حياتي ... في مشيبي شمماتةٌ لعداتي -

النعاة سره أن يرى وجوه... وهو ناعٍ ِإلى نفسي ومن ذا -

لي أنس ِإلى حضورِ وفاتي ... ويعيب الخضاب قوم وفيه -

عبدان األصبهاني 

فال بد أن يلقَون كل يبابِ ... ِإذا كان أمر الناسِ عند عجوزهم -

شاعر 
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٥٥

حتى يوارى في رمسه ... الشيخُ ال يترك أخالقُه -

نى عاد ِإلى نكْسه كذي الض... ِإذا ارعوى عاد ِإلى جهله -

صالح عبد القدوس 

لك المقادير ثم استنشئ الزهر ... أورقْتَ ياغصن التدري بما صنعت -

حاالً فحاالً ِإلى أن أينع الثمر ... فلم تزْل لقضاء اللّه منتقالً -

- أذى وكان واليك يخشى أن تمس ... المطر يوماً ويسقيك ِإن لم يسقك

-تْه نائبةٌ ما ناموال أله عنك ... الضعفُ والخَور تَ وجاءمحتى قَد

يلقيك في النار عمداً وهي تستعر ... ثم اغتدىلك عند القُر محتطباً -

للمرء لما أتاه الشيب والكبر ... وِإنما قلت ما قدمتُه مثالً -

أبو بكر الخوارزمي 

- المشيب نذير من وفد ه التغيير ...فاجاكمن أخالق والدهر

ليٌل تدب نجومه وتسير ... فسواد رأسك والبياض كأنه -

محمود الوراق 

ففي خضابِ الرأسِ مستمتع ... ِإن حاَل لون الرأسِ عن لونه -

فما الذي يحتالُه األصع ؟ ... هب من له شيب له حيلةٌ -

الجاحظ 

ويذهب عنه خوفه الصبغُ والنتفُ ... شيبِ رأسه عجيب لمن يرتاع من-

فيرنو لما بعد الحياة له طرفُ ... ومن طامعٍ ال يكتفي بحياته -

- الذكرِ وهو بقبره ويسري ِإلى أعقابِ أعقابِه الوقفُ ... يريد خلود

خالد الفرج الكويتي 
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٥٦

الكبر وهو تاريخُ) المنية ( ة ... الشيب عنوان المني -

ثم أنتَ على األثر ) شعرك ( رِك ... وبياض شعرِك موتُ شع -

- عم فِإذا رأيتَ الشيب ... الحذر فالحذز الرأس

علي بن أبي طالب 

- زينب كبعد وصل تْ حبالكمرص ... وتقلب فيه تصرم والدهر

- ةدوفما له من ع الشباب وأتى المش... ذهب فأين منه المهرب يب

واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب ... دع عنك ماقد فاتَ فب زمنِ الصبا -

البد يحصى ما جنْيتَ ويكتَب ... واخش مناقشةَ الحسابِ فِإنه -

- نسيتَه ه الملكان حينلم ينس ... تلعب بل أثبتاه وأنتَ اله

ستردها بالرغم منك وتسلب . ..والرح فيك وديعةٌ أودعتَها -

دار حقيقتها متَع يذْهب ... وغرور دنياك التي تسعى لها -

- ماحصلته وجمعتَه وجميع ... نهبي كموت حقاً يقبناً بعد

ومشيدها عما قليٍل يخرب ... تباً لدارٍ ال يدوم نعيمها -

علي بن أبي طالب 

تزوُل باالكتهاِل فخاب ظني ... مني ظننتُ بغى الفتوة والت-

ولو حامتْ على التسعين سني ... أرى قلبي يظلُّ على صباه -

٠٠٠٠فأهواهن ممتثالً كأني ... يكلفني الشقي هوى الصبايا -

وأصغَرهن أبعدهن عني ... ويولغُني بأصغرِهن سناً -

ضى الشباب فهل أغني ؟ فقلْتُ م... أتبكي ؟ : بكيتُ فقال أصحابي -

من الصد المبرحِ والتجني ... ولو راح الهوى ألراح نفسي -

بمعترك اللحاظ بال مجن ... ولكن الهوى باق وقلبي -

شعور المستريحِ المطمئن ... دعوا دمعي يسيُل فما لمثلي -

مني وأولى بالبكاء علي ... وليس أحقَّ من عيني بدمعي -

الياس حبيب فرحات 
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٥٧

فيشمتَ أعدائي ويسأمني أهلي ... أليس ورائي أن أدب على العصا ؟ -

- كُلَّ عيشة كالرأِل ... رهينةُ قعرِ البيت أهدج يطيفُ بي الولدان

) يتدارك خطوه كالنعام : هدج كالرأل ( -

عروة بن الورد 

كيما يعد به من الشبنِ ... يا أيها الرجُل المسود شيبه -

- تَ كُلَّ حمامةودفلو س بانِ ... أقصررتْ من الغماعد بيضاء

ابن الرومي 

- سنه وثمانون خمس لي ... رتها كانَتْ سنّهفِإذا قد

ليس عمر المرء مر األزمنة ... ِإن عمر المرء ماقد سره -

جعفر بن دوستويه الفارسي 

وِإن حلَّ شيب لم يضره خضاب ... ِإذا مر عمر المرء ليس براجعٍ -

الحميري 

وليس للعيشِ بعدها خيره ... من عاشَ سبعين فهو في نَصبٍ -

- الميتَ في الكَرى سبب بقول ... رؤيتَك : هالحياةَ ير من يفقد

المعري 
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٥٨

- المشيبِ سواد يا لون كبياض.. . يعاد ال يكاد سقم كوسقم

وعيشُ امرٍئ بعد المشيبِ جهاد ... وما الشيب ِإال توءم الموت للفتى -

الشريف المرتضى 

- ددا ... من عاشَ تسعين حوالً فهو مغتربقد زايَل األهَل ِإال معشراً ج

عددا ودالفَ الخَطْو ال يحصي لهم... وشاهد الناس من كهٍل ومقتبٍل -

المعري 

وخانَه الثقتانِ السمع والبصر ... من عاش أخلقت األيام جدته -

ِإن الشباب جنون برؤه الكبر ... قالت عهدتك مجنوناً فقلْتُ لها -

ابن أبي فنن 

بالشيب عنوان البِلَى ... حمُل العصا للمبتلى -

زِال ألقى العصا كي ينْ... وصفَ المسافر أنه -

حمل العصى أن يرحال ... فعلى القياسِ سبيُل من -

علي بن حسن الباخرزي 

فعاد كالقوس يمشي والعصى الوتر ... ِإذا تقوس ظهر المرء من كبرٍ -

والعيشُ فيه له التعذيب والضرر ... فالموتُ أروح آت يستريح به -

له حين يمشي وهي تقدمه وتر ... ِإذا عاد ظهر المرء كالقوسِ والعصا-

وأضعفَه من بعد قوته الكبر ... وملَّ تكاليفَ الحياة وطولَها -

- راحة أعظم فِإن له في الموت ... الذي كان ينتظر وأمناً من الموت

أسامة ابن المنقذ 
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٥٩

أضحى فالن لسنِّه حكَما : ... ال تغبط المرء أن يقاَل له -

أضحى على الوجه طوُل ما سلما ... ن سره طوُل عمرِه فلقد ِإ-

عمربن قميئه أو الكميت 

- الكعاب لَةْ ... ِإذا ما ابن ستين ضمالبه لتِإليه فقد ح

المعري 

وبعد فوات األمْل ... يكيتُ لقربِ األجْل -

بعقبِ شبابٍ رحْل ... ووافد شيبٍ طرا -

وشيب كأن لم يزْل ... أن لم يكن شباب ك-

وحل نذير اَألجْل ... طواك نذير البقا -

محمود الوراق 

فالموتُ أيسر ما يؤوُل ِإليه ... التحسدن على البقاء معمراً -

فاعلم بأنك قد دعوتَ عليه ... وِإذا دعوتَ بطول عمرٍ المرٍئ -

أسامة بن منقذ 

وخُلِّفتَ في قرنٍ فأنتَ غريب ... ى القَرن الذي أنتَ فيهم ِإذا ما مض-

دعبل 

- قال أبو دلف العجيلي لجارية

ال تهزئي من بطُْل عمر به يشيبِ ... تهز أتتْ ِإذ رأتْ شيبي فقلْتُ لها -

- بدا أرب وِإن شيب بعد الشيبِ من أربِ ... فينا لكن وليس فيكُن
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٦٠

وشيبكن لكن الذلُّ فاكتئبي ... ال لهم عز ومكرمةُ شيب الرج-

أبو دلف العجيلي 

 شباب قد تخطاك ... مشيب وتغشاك

ومضى ماال يُؤوب ... فأتى ماليس يمضي -

ليس يشْفيه طبيب ... فتتأهب لسفامٍ -

ِإنما اآلتتي قريب ... ال تتتَوهمه بعيداً -

كري عبد اللّه بن سهل العس

وساَل غَرب دمعه فلخَّا ... الخير في الشيخِ ِإذا ما اجلَخَّا -

تحتَ رواق البيت يخشى الدخَّا ... وكان أكالً وشَخَّا -

) الدخان : الدخ ) ( كثر دمعه : : لخ ) ( اجلخ الشيخ ضعف ( -

حفص األموي 

نفٌل صغير عزاء وقد ماتَ ... ِإذا دخَل الشيخُ بين الشبابِ -

توفي الصغير وعاشَ الكبير ... رأيتُ اعتراضاً على اللّه ِإذا -

هذا المصير : وما بين ذلك ... فقْل البنِ شهرٍ وقل البنِ دهرٍ -

محمد الواسطي 

- ولى ... آلةُ العيشِ صحةٌ وشَباب فِإذا وليا عن المرء

ةً وِإنما الضعفَ مال ملَّ حيا... وِإذا الشيخُ قاَل أف فما -

وأشهى من أن يملَّ وأحلى ) النفس ( سِ ... ولذيذُ الححياة أنفس في النف -

المتنبي 
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٦١

- حي زِ ... ِإذا ما عانقَ الخمسينموج نَقعن ع نالس ثنتْه

كما هزَِئتْ برؤيةَ أم حمزِ ... وتتهزُأ منه رباتُ المغاني -

بطعن في محدثهم وغَمزِ ... القومِ تُحي فال أعرك بين -

المعري 

من شاب لم يحسن به لعبه ... جد المشيب وأنتَ في لعبِ -

وابك الشباب فقد مضتْ حقبه ... فاحفظْ لشيبِك ححقَّ صحبته -

والموتُ مقرون به سببه ... تغتر واأليام تعقبه -

حماد عجرد 

وحدتْ بموتي موتةً األتتراب ... ن المشيب نعى ِإلي شبابي ِإ-

- راً أعاد وتنارةً أنا عائدحياً من األحبابِ ... طَو افنأو د

أو شك بقرعِ يد المنية ببابي ... فِإلى متى أنعى وأسمع ناعياً -

أحمد بن أبي دؤاد 

شاور مشاورة -

ِإن المحاَل مضلةُ األهواء ... التستشني في محاٍل ظاهرٍ-

- حال مثالُهفي الم ِإن المشاور ... في الظلماء طالع المرآةكم

أحمد األرجاني 

وِإن كنتَ ذارأييٍ يشي على الصحبِ ... ِإذا عن أمر فاستشر فيه صاحباً -

الشهبِ وتدرك ماقد حلَّ في موضعِ... فِإني رأيتُ العين تجهُل نفسها -

عبد اللّه الخشاب 
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٦٢

يوما وِإن كنتَ من أهِل المشورات ... شاور سواك ِإذا نابتْك نائبةٌ -

وال تتترى شَخْصها ِإال بمرآة ... فالعين تلقى كفاحاً ما نأى ودنى -

فتيان الشاغوري 

ِإنه غير سالك بك قَصدا ... التشاور من ليس يصفيك وداً -

ليس يألوك في النصيحة جهدا ... واستشر في األمورِ كُلَّ لبيبٍ -

الحسين المغربي 

شفيقاً فأبصر بعدها من تشاور ... وأنفع من شاورتتَ من كان ناصحاً -

- هالشفيقُ ورأي شلفيككوليس ي ... وال ذو الرأي والصدرِ واغر غريب

شاعر 

- الفتى المشير ولم يج قد يصيب ... اجتهاد بعد ويشوي الصواب هد

المتنبي 

فأشر عليه وكن له نظارا ... وِإذا استشارك مقتد بك واثقٌ -

عبد اللّه الجعفري 

فانظر وشاور واحذرِ المخاطره ... ما استنبطَ الصواب كالمشاورةْ -

السابوري 
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٦٣

- في األمورِ تهمه وأسمعا نصحا... يامن يشاور الزمان ءه نصح

البستي 

نعم المؤدب والمشير لمن وعى ... فاقبْل ِإشارات الزمانِ فِإنه -

- كتْ أحالمهمفيطرقُ ... ومن الرجاِل ِإذا ز ِإذا استشير ستشارمن ي

- هقلب فيرى ويعرفَ ما يقوُل وينطقُ ... حتى يجوَل بكُلِّ واد

يخفى عليه من األمورِ األوفقُ ... ذا تفكر لم يكد ِإن الحليم ِإ-

صالح عبد القدوس 

وال تكن فيما يراه فاعال ... التستشيرن الغني الجهال -

ماكل ذي نُصحٍ حصفةْ ... ماكل من شاورتَ ذو لطافةْ -

الشيخ عبد اللّه السابوري 

بالوثيقةْ فخذ منها جميعاً... خصائص من تشاوره ثالثٌ -

ومعرفةٌ بحاِلك والحقيقةْ ... وداد خالص ووفور عقٍل -

فنابع والزم طريقه ... فمن حصلت له هذي المعاني -

األرجاني 

أخي لم أشر ِإال بما كنتُ فاعال ... وِإن قال لي ترى يستشيرني -

الجعفري 

- غني عن مشاورةعقُل الفتى ليس ي ... فَّةالتُغْني عن الرجِل كع الخُود

أو مخطٌئ غير منسوبٍ ِإلى الخطِل ... ِإن المشاور ِإما صائب غرضاً -
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٦٤

فالنحُل وهو ذباب طيب العسِل ... التتحقر الرأي يأتيك الحقير به -

ابن المقري 

- ندبٍ حازمٍ يقظ غير التستشر ... وِإعالن تْ منه أسرارقد استو

على حقيقة طبعِ الدهرِ برهان ... استشار صروفَ الدهرِ قام له من -

أبو الفتح البستي 

- فاجتهد كأرعى واستشار وامره بما كنت آتيا ... ِإذا المرء له النصح

الجعفري 

- المشورةَ فاستعن حازمِ ... ِإذا بلغَ الرأي يعزمِ نصيحٍ أو مشورة

فِإن الخوافي قوةٌ للقوادمِ ... عليك غضاضةً وال تحسبِ الشُّورى-

وما خير سيف لم يؤيد بقائمِ ... وما خير كف أمسك الغلُّ أختَها -

- وال تكن ليس بنائمِ ... وخلِّ الهوينى للضعيف رنؤوماً فِإن الح

كلتمِ وال تُشْهِد النجوى امرًأ غير ... وأدنِ ِإلى القربِ المقرب نفسه -

وال تبلغِ العليا بغيرِ المكارمِ ... فِإنك ال تستطرد الغم بالمنى -

بشار بن برد 

الشوق -

- ةٌ ِإثر لوعةوما الشوقُ ِإال لوع ... ها غزريتبع من اآلماق وغزر

البحتري 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٥

هر ولكن من يبكي من الشوق يس... يقولون طاَل الليُل والليُل لم يطْل -

الفرزدق 

وأبرح شوق ما يكون مع الياسِ ... وأشتاقكم واليأس بين جوانحي -

ولوال النوى ما كان بالحب من باسِ ... ولوال الردى ما كان بالعيشِ وصمةٌ -

واشرح هواك فكلنا عشاقُ ... ال تُخْف ما صنعتْ بكك األشواقُ -

في حمله فالعاشقون رفاقُ ... هوى فعسى يعينُك من شُكَوتَ له ال-

عاد الوصاُل وللهوى أخالقُ ... واصبر على هجرِ الحبيبِ فربما -

الشاب الظريف 

من اللقاء كمشتاق بال أمِل ... وما صبابةُ مشتاق على أمٍل -

- هأقتُل مما أراقب أنا الغريقُ فما خوفي من البلبِل ... والهجر

المتنبي 

- القديم وِإن تسلى يلقى العاشقينا ... وذو الشوق مشوقٌ حين

ومن كتم الوجد أبدى الضنا ) العناء ( ء ... فؤاد المشوق كثير العنا -

عمر بن أبي ربيعة 

الصبر 

صبور على ريبِ الزمانِ صعيب ... فِإن تسأليني كيف أنتَ فِإنني -

فيشمتَ عاد أو يساء حبيب ... يرى بي كآبة حريص على أن ال -

- رِ تيسيرسقليالً فبعد الع اصبر ... قْتٌ وتدبيروكُلُّ أمرٍ له و
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٦٦

- نا نظروللميمنِ في حاالت ... تقدير وفوقَ تقديرِنا للّه

علي بن أبي طالب 

للفتى وما أزينه) الصدق ( قَ ... ما أكرم الصبر وما أحسن الصد -

والرفْقُ يمن والقنوع الغنى ... الخرقُ شؤم والتُّقى جنةٌ -

أبو العتاهية 

وبين صبرٍ غدا للعز يجتلب ... كم بين صبرٍ غدا للذلِّ مجتلباً -

ِإبراهيم اليازجي 

ِإن الهموم ضيوفٌ أكلُها المهج ... تلقَّ بالصبرِ ضيفَ الهم حيثُ أتى -

واألمر ِإن ضاق يوماً فهو منفرج ... خطب ِإن زاد يوماُ فهو منتقص فال-

واعلم ِإلى ساعة من ساعة فرج ... فروحِ النفس بالتعليِل ترض به -

الحسين بن عبدان البغدادي 

- ثدمن ح راً جميالً على ماناببأحياناً ِإذا صبروا ... ص ينفع والصبر

على الزمانِ ِإذا ما مسك الضرر ... ُل شيء تستعين به الصبر أفض-

عبد اللّه بن األحوص 

على نائبات الدهرِ وهي فواجع ... صبراً وِإني لصابر : يقولون لي -

وِإن أنا لم أصبر فما أنا صانع ؟ ... سأصبر حتى يقضي اللّه ماقضى -

ابن الصلت 
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٦٧

ِإلى الليالي فِإنها دوُل ... ذْ سبباً عوُل على الصبرِ واتخ-

البحتري 

وليس على ريبِ الزمانِ معوُل ... تعز فِإن الصبر بالحر أجمُل -

لنازلة أو كان يغْني التذلُُّل ... فلو كان يغني أن يرى المرء جازعاً -

- أولى وأج... لكان التعزي عند كُلِّ مصبية بالحر مل ونازلة

وما المرٍئ مما قضى اللّه مزحُل ... فككيف وكلٌّ ليس يعدو حمامه -

أعرابي 

- رعالليالي واد ودعلى س نزْل ... اصبر ِإن خطب كالطود بعزيمة

- النجاحِ ولم نجد مفتاح األمْل ... فالصبر صعباً بغيرِ الصبرِ يبلغُه

مصطفى الغالييني 

صبر يعيد النار في زنده ... جد من وجده أحسن بالوا-

لكنه بسكونِ الباء مفقود ... الصبر يوجد ِإن باء له كسرت -

العاجز بعرى التقصيرِ معقود ... ويحمد الصابر الموفي على غرضٍ -

المعري 

ولكن أخو الخَرق مستعجُل ... وعاقبةُ الصبرِ محمودةٌ -

البحتتري 

ورداء الفقرِ من نَسجِ الكَسْل ... عقب الصبرِ نجاح وغنى -

شاعر 
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٦٨

- هنفس فتى تتأبى التصبر ورب ... يصبر الموت ولكنه من خشية

الكاظمي 

- بحسنِ الصبرِ في كُلِّ مورد بحسنِ المصادر ... عليك ظىمن األمرِ كي تَح

ابن المعتز 

بحتمٍ ِإذا ما األمر جلَّ عن الصبرِ ... لفتى في أمورِه لعمرك ماصبر ا-

شاعر 

وأدى ِإلى األمرِ الذي هو أسمج ... أال ربما كان التصبر ذلةً -

شاعر 

مع الصبرِ أن يلفى مقيماً على الصبر ... وحسب الفتى ِإن لم ينْل ما يريده -

ابن النقيب 

وفي الرواحِ ِإلى الحاجات والبكرِ ... دالجِ في السحرِ اصبر على مضضِ اِإل-

فالنجح يتلفُ بين العجزِ والضجرِ ... التضجرن وال تدخلْك معجزةٌ -

للصبرِ عاقبةً محمودةَ األثرِ ... ِإني رأيتُ األيامِ تجربةٌ -

- هفي أمرٍ يطالب بالظف... وقلَّ من جد ِإال فاز الصبر رِ فاستصحب

محمد بن يسير أو علي بن أبي طالب 
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٦٩

لم يخشَ فقراً منفقٌ من صبرِه ... أنفقْ من الصبرِ الجميِل فِإنه -

حسن المقال وِإن أتاك بهجرِه ... واحلم وِإن سفه الجليس وقل له -

- ليس ببالغٍ في أرضه والمر ... في وكرِه كالصقرِ ليس بصلئد

ني أبو فراس الحمدا

بالرفق واِإلشفاق والخوف ... ادرعِ الصبر وكن آخذاً -

- أعجَل من فيشة وال تكن ... عنانُها أطلقَ في الجوف

) ريح الجوف : الفيشه ( -

عبد القاهر الجرجاني 

- هفيما ينوب المرء َل صبرزعا ... ِإذا عجوي من أن يستكين فال بد

خراشُ بن مرة 

- فوقَ اجتهاده فعا ... وما يبلغُ اِإلنساندلما جاء م ِإذا هو لم يملك

- ثدمن ح في جورِه جارٍ على سننِ ... صبراً لما تحدثُ األيام فالدهر

لنازٍل والتعزي أحسن السننِ ... فالصبر أجمُل ثوبٍ أنتَ البسه -

ِإللف يوماً غير ممتحنِ بفرقة ا... وهون الوجد ِإني ال أرى أحداً -

الضبي ابن الدهان الموصلي 

- بحبِل الصبرِ في كُلِّ كربة تمسك ... به يسرِإال سوف يعق فال عسر

وبعد قليٍل شاكياً يتذمر ... ترى المرء في بعضِ األحايينِ راضياً -

ر فعندئذ أخالقُه تتغي... ِإذا استيقظتْ في المرء روح لطارٍئ -

جميل صدقي الزهاوي 
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٧٠

- من دونِ حاجة عنك باب دبابها ... ِإذا س لك ها ألخرى لينفدع

زياد بن منقذ التميمي 

ومدمن القرعِ لألبوابِ أن يلجا ... اخلقْ بذي الصبرِ أن يحظى بحاجته -

محمد بن بشير 

منها كل ما ارتتجا فالصبر يفتح... ِإن األمور ِإذا انسدتْ مسالكُها -

ِإذا استَغْنَتت بصبرٍ أن ترى فرجا ... ال تيأسن وِإن طالَتْ مطالبةٌ -

محمد بن زنجي 

تناُل وال يذهب بك الجهُل مذْهبا ... فدع عنك ما ال تستطيع ِإلى الذي -

البغدادي بن زياد 

تذلَّ مراكبه الجمال فأصعب به حتى ... ِإذا خفْتَ في أمرٍ عليك صعوبةً -

- قد ركبته وأمرٍ على مكروهه ... هخيراً عواقب اللّه فكان بحمد

العبدي 

رعي التجلُّد وهو غير جماد ... ومن البلية أن يسام أخو األسى -

سامي البارودي 

فصبراً للرزية واحتسابا ... ِإذا لم تستطع للرزء دفْعاً -

غبي القوم أو فَطن تغابى ... ناَل المنى في العيشِ ِإال فما -

ونوردها على ظمٍأ سرابا ... هي الدنيا نغَر بها خدوعاً -
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٧١

- الترابا ... وهل أحياؤنا ِإال تراب بظهرِ األرضِ ينتظر

الشريف المرتضى 

م يخُل من خَطْبِ على الدهرِ ِإن الدهر ل... فصبراً فليس األجر ِإال لصابرٍ -

ابن حميدس 

يأتي به اللّه بعد الريث والياسِ ... اصبر ِإذا ناب خطب وانتظر فرجاً -

في ظلمة الغارِ أداها ِإلى الكاسِ ... ِإن اصطبار ابنة العنقود ِإذا حبستْ -

تهوى فما جازع بمعذورِ ... اصبر على ما كرهتَ تحظَ بما -

-أفضى به ِإلى النُّور ... الجنينِ في ظلمِ األح ِإن اصطبار شاء

جارك شأو العال سبقاً وتبريزا ... اصبر تنْل ما ترتجيه وتفضُل من -

على لظاها ِإلى أن عاد ِإبريزا ... فالتبر أحرقَ بالنيرانِ مصطبراً -

أسامة بن منقذ 

لحر يصبر عند الحادث الجلَِل فا... يا نفس صبراً على ما قد منيت به -

الشاغوري 

فاصبر فكلُّ ضبابة ستكسفُ ... وِإذا تصبك من اتلحوادث نكبةٌ -

أعشى همدان 

- ما تُخْفيه من كمد بصبرك قُ ... استروالخر الهم شَاكح وِإن أذاب

منهلةٌ والجسم محترقُ )الدموع ( موع ... كالشمعِ يظهر أنوار التجمِل والد -

- تهناَل بغي زِقَ الصبرمن ر ... لكفي الف السعود والحظتْه

أدناه من فَمِ الملك ) النيران ( يرانِ ... ِإن اصطبار الزجاجِ للسبك والن -
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٧٢

- لذهابٍ أو فائت مِ ... ال تأسفنوفرةَ ناد هى وال تتبعرجي

متيقنٍ أن ليس منه بسالمِ ... صبر مسلِّم واصبر على الحدثانِ-

والعيشُ فيها مثُل حلمِ النائمِ ... فغضارةُ الدنيا كظٍل زائٍل -

أعطى ويبخُل بالسرورِ الدائمِ ... والدهر يمنح ثم يمنع نزر ما -

- لمصابه من لم يصطبر الراغمِ ... والناس اصطبار ربضا صالر صبر

منقذ أسامة بن

فِإن الصبر أحجى ) النفس ( س ... اصبري أيتُها النف -

- رجاء رجى ... ربما خابوأتى ماليس ي

ابن الرومي 

- ددالع دمن َأع فاعلم والصبر ... ودالع النائبات على صروف

واجعله عند النائبات موِئال... فاجعله ِإن هم ألم معقال -

سالكما يملو البهيم صاغرا ... من لم يكن عند الباليا صابراً -

- الزمان كضِإذا ما ع فاصبر ... شان فكل يومٍ للمليك

الشيخ عبد اللّه السابوري 

من قلق يهتك ستر الوقار ... الصبر أولى بوقارِ الفتى -

غانم المالقي 

- وتجلد لكل مصيبة اصبر. .. مخلد غير بأن الدهر واعلم

وترى المنيةَ للعباد بمرصد ؟ ... أوما ترى أن الحوادثَ جمةٌ -

شاعر 
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٧٣

- بالصبرِ عند الحادث من يعتصم ... ناكث فالحبُل في يديه غير

- هِإذا أتى ما ال يطيقُ دفع ... أولى ما اقتنْيتَ نفعه فالصبر

كالضيف يوماً حلَّ في الفناء ... البالء حلوُل ما حلَّ من-

ال يلبثُ النازُل أن يرتحال ... فاصبر لضيف بك يوماً نَزال -

الشيخ عبد اللّه السابوري 

لم يدرِ ما صحبة الممشى من العرجِ ... صبراً لصرف زمانٍ قاطعِ الحججِ -

مالم بقلبٍ غير مخْتلجِ يخشى ال... يرعى اللئام ويغتاُل الكرام وال -

أجد كريماً وال عوناً على الحوجِ ... جربتُ أهَل زماني واختبرتُ فلم -

- باً لذي فضٍل وال ثقةحجِ ... والمووال أميناً وال عدالً عن الع

- هممن أجل ذلك قد جانيتُ أكثر ... ي لتفرجيوقلتُ يا أزمةُ اشْتَد

يزاحمِ الكلب فيما نالَه يهِجِ ... لدنيا الكالب فمن وال تزاحم على ا-

ال بد أن يأتي الرحمن بالفرجِ ... يانفس صبراً فعقْبى الصبرِ صالحةٌ -

عمر بن الوردي 

- حيثُ ينتقُل ... تنقُل الدهرِ للفتى سبب والدهر والمرء

ك قد عملوا واعمْل فِإن الملو... فدم على صبرِك الجميِل له -

البحتري 

والكذب يألفُه الدني األخيب ... والصدقُ يألفُه الكريم المرتجى -

- أعراضكم لكمأدوا الحقوقَ تفر ... يغضب بِإذا يجر ِإن الكريم

طرفة بن العبد 

فالصقُ أكرمها نتاجا ... وِإذا األمور تزاوجتْ -

محمد بن اسحق 
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٧٤

الصدق 

حليفه بالصدق تاجا ) رأس ( سِ ... الصدقُ يعقد فوقَ رأ -

في كل ناحية سراجا ... والصدقُ يقدح زنده -

الواسطي 

جاء الكذوب بخجلة ووجومِ ... والصدقُ من كرمِ الطباعِ وطالما -

الخضيب بوجهِه الملطومِ ... واحذر نحوس منجمٍ يستقبُل الكف -

أحمد الكيواني 

فِإن أبيتَ فعد الحلفَ باللّه ... التحلفن على صدق وال كذبٍ -

وِإن تلفع ثوب الغافِل لالهي ... يخافُ كُلُّ رشيد من عقوبته -

نقيصةُ الكذبِ المعدود في النِّقَمِ ... فضلةُ النطق في اِإلنسانِ تمزجها -

عند ذلك فاقعد كاذباً وقُمِ و... اصدقْ ِإلى أن تظن الصديقَ مهلكةً -

المعري 

لكل حديث من حديثك ... تحدثْ بصدق ِإن تحدثْتَ وليكن -

عليك وبعض في التخوت مصون ... فما القوُل ِإال كالثيابِ فبعضها -

) كل ما يحفظ فيه الثياب : التخت ( -

المنتصر بن بالل األنصاري 
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٧٥

-ليس بصادق والمرء في قوله ... بفعاله قوله حتى يؤيد

أحمد شوقي 

الصداقة والصحبة 

من منظرِ الخالنِ واألصحابِ ... ال شيء في الدنيا أحب لناضري -

صوتُ البشيرِ بعودة األحبابِ ... وألذُّ موسيقى تسر مسامعي -

القروي 

- أخٍ مصاف من فاتَه ود ... فعيشُه ليس بصاف

- تَ كُلَّ ماجدِإذا صاحب صاحب ... مساعد سهِل المحيا طلق

من لم يناصح جاهداً صديقه ... ليس من اِإلخوانِ في الحقيقةْ -

وينشيء األضغان واألحقادا ... ِإن المرء يوهن الودادا -

ومغْرقاً في ثلبِه ِإن غابا ... وال تكن لصاحبٍ مغتابا -

ه السابوري الشيخ عبد اللّ

خليق السجايا بالتعفف ولبظَّرف ... نصحتُك ال تصحب سوى كلِّ فاضٍل -

- الكرامِ فواحد غير وال تعتمد ... من األلف من الناس ِإن حصلتَ خير

أبو الفتح البستي 

تغيب عنه رهطُه وأصادقُه ... وكيف صفاء العيشِ للمرء بعدما -

رتضى الشريف الم
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٧٦

أراه والدهر جم الصروف ) دمتُ ( تُ ... وخليٍل ال أرهب الدهر ما دم -

البحتري 

- يفعلُه ه ... وافعْل بغيرِك ماتهواهمسمع ما تختار وأسمعِ الناس

ِإذا تبن منك الضعفُ أطمعه ... وأكثر اِإلنسِ مثل الذئبِ تصحبه -

المعري 

-لقد أباح غشاً في معاملة ك ... من كنتَ منه بغيرِ الصدق تنتفع

المتنبي 

يروا الصديقَ كما رأوه صديقا ... خبر الزمان ينو الزمانِ فعز أن -

خليل مطران 

- همصاحب وليس يبلو اِإلخوان ... هكلَب هعض ِإال ِإذا الدهر

عبيد اللّه بن طاهر 

عنه واحفظْ منه ذمه ) سؤالك ( ِلك ... ن سؤا أكرم صديقك ع-

هدوه فسمعتَ ذَّمه ) عنه ( ه ... فلربما استخبرتَ عن -

عبد الجبار 

وتلومه ِإن زلَّ زلَّه ... ال تيأسن من صاحبٍ -

- ال تعيب مامن أخٍ لك ... صتَ عليه خُلَّهولو حر

عبد اللّه بن معاوية الجعفري
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٧٧

- هتُ جانبه الحيُل ... ِإذا صديقٌ نكرراقني في فيلم تُع

المتنبي 

فاألرض من تربة والناس من رجِل ... ِإذا تنكر خٌل فاتخذْ بدالَ -

شاعر 

وشَر ما يكسب اِإلنسان ما يضم ... شَر البالد بالد ال صديقَ بها -

ذا عفاف وحياء وكرم ... وِإذا صاحبتَ فاصحب ماجدا-

نعم : وِإذا قلْت نعم قال ... ال : قولُه للشيء ال ِإن قُلْتَ -

ابن األعرابي 

غداةَ تالقينا أطلنا التشاكا ... ِإذا صاحبي أضحى وبي مثُل مابه -

الشريف المرتضى 

- مهخيار ِإذا كنتَ في قومٍ فصاحب ...دي وال تصحبِ األردى مع الر

- د ... وبالعدِل فانطقْ ِإن نطقْتَ وال تلُمفاحم دمه وذا الحوذا الذِّم فاذَمم

- وال تلم ِإال من أالم وال تلح ... دك فامدوبالذِل من كوى صديق

عدي بن يزيد العبادي 

شريفَ النجارِ زكي الحب ... ِإذا اصطفيتَ امرًأ فليكن -

فال للثمارِ وال للحطب ) النبات ( ت ... نذِل النبا فنذُل الرجاِل ك-

أبو الفتح البستي 
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٧٨

أديباً ظريفاً عاقالً ماجداً حرا ... ِإذا شئتَ أن تدعى كريماً مكرماً -

فكن أنتَ محتاالً لزلته عذرا ... ِإذا ما أنتْ من صاحبٍ لك زلةٌ -

سالم بن وابصة األسدي 

فِإكرام نفسي المحاَل أوجب ... ديقي واجباً ِإذا كان ِإكرامي ص-

المعري 

- وال تكن ك للصديقود لْحاحا ... واستبقبغاربٍ م ضعقتباً ي

فتأن في رِفْق تناُل نجاحا ... فالرفقُ يمن واآلناةُ سعادةٌ -

ولرب مطعمة تعود ذُباحا ... واليأس مما فاتَ يعقب راحةً -

الذبياني النابغة

ال تترك الود القديم لطاري ... واحفظْ لصاحبِك القديمِ مكانَه -

ِإن احتمالك أعظم األنصارِ ... وِإذا أساء وفيك حمٌل فاحتمْل -

عمربن الوردي 

وال يصحبك ذو الجهل البليد ... وصاحب كلَّ أروع دهميٍ -

ابن المخارق 

دون الصحابِ مغاوز وفقار ... تطاوَل صرحه ِإن البناء وِإن -

صفْو اِإلخاء فِإنها أوزار ... ومجالس الخالَّنِ ما لفم يكسها -

محمد الماحي 
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٧٩

ِإذا غبتُ عنه باعني بخليِل ... وليس خليلي بالمولوِل وال الذي -

- وصالَه ري عند كل دخيِل ... ولكن خليلي من يديمس ويكتم

كثير الخزاعي 

ليست مؤاخذةُ اِإلخوانِ من شاني ... ما كنتُ مذ كنْتُ ِإال طوع خُالني -

- لي جنايتهتَحفْوي وِإحساني ... يجيبني الخليُل فأسحتى أدلَّ على ع

- ِإساءتُه ِإحساني وغفراني ... ِإذا خليلي لم تكثر موضع فأين

الشيء أحسن من حانٍ على جاني ... يجني علي وأحنو صافحاً أبداً -

أبو فراس الحمداني 

لديه بما يأتي من القبحِ جاهُل ... أغمض عيني عن صديقي كأنني -

تطيقُ احتماَل الكره فيما أحاوُل ... وما بي جهٌل غير أن خليقتي -

- فَاضُل ... متى ما يريبني مقصٌل فقطعتُهبقيتُ ومالي في نُهوضي م

فِإن هو أعيا كان فيه تحامُل ... كن أداريه وِإن صح شدبي ول-

منصور الكريزي 

- همن قبِل جسم المرء والتكلمِ ... أصادقُ نفس هوأعرفُها في فعل

متى أجزِه حلماً على الجهِل ينْدمِ ... وأحلم عن خلي وأعلم أنه -

المتنبي 

ينبو الفتى وهو الجواد الخضرم ... ال يؤينك من صديق نبوةٌ-

- ه وتأنهفاذا نبا فاسبق ... ك أكرمحتى تفئ به وطبع

األزدي 
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٨٠

فال تنس المودةَ في الرخاء ... ِإذا صاحبتَ في أيامِ بؤسٍ -

- أخوه على غناه مدعومن ي ... ى الحقيقة في اِإلخاءفما أد

فليس بعارف طرقَ السخاء ... ه ومن جعَل السخاء ألقربي-

المعري 

صحبتهم وشيمتي الوفاء ... وكنتُ ِإذا علقْتُ حباَل قومٍ -

- محسنوهم حين يحسن اِإلساءةَ ِإن أساءوا ... فأحسن وأجتنب

أعرابي 

- يمشي خلفَها غير راكبِ ... ِإذا كنتَ رباً للقلوصِ فال تدع رفيقَك

فذاك وِإن كان العقاب فعاقبِ ... فُه فِإن حملتكما أنخها فأرد-

حاتم الطائي 

- مستفاد كك من صديقمن الصحاب ... عدو نفال تستكثر

- ماتراه أكثر يحوُل من الطعامِ أو الشرابِ ... فِإن الداء

مبيناً واألمور ِإلى انقالبِ ... ِإذا انقلب الصديقُ غدا عدواً -

مصاحبةُ الكثيرِ من الصوابِ ... ولو كان الكثير يطيب كانَتْ -

سقطْتَ على ذئابٍ في ثيابِ ... ولكن قلما استكثرتَ ِإال -

- فكم كثير عنك الكثير عافُ وكم قليٍل مستطابِ ... فدعي

المتنبي 

خير الصحابة من يكون ظريفا ... اصحب خيار الناس أين لقيتَهم -

فرأيتَ فيها فضةً وزيوفا ... والناس مثُل دراهمٍ ميزتها -

نافالت وحقَّه كان فَرضا ... لي صديقٌ يرى حقوقي عليه -

ثم من بعد طولها سرتُ عرضا ... لو قطعتُ الجباَل طوالً ِإليه -
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٨١

واشتهى أن أزيد في األرضِ أرضا ... لرأى ماصنعتُ غير كبيرٍ -

الواسطي محمد بن ِإسحاق 

صديقٌ صدوقٌ صادق الوعد منصفا ... سالم على الدنيا ِإذا لم يكن بها -

الشافعي 

من الشرور وفبها صاحب حدثُ ... من أحسنِ الدهرِ وقتاً ساعة سلمتْ -

المعري 

له شقٌ وطوع يديك شقٌّ ... شريكك في مزاجك من تصافي -

-حزم يراد وحتى في السالمِ يراد حذْقُ ... وحتى في السكوت

محمد مهدي الجواهري 

- عينه عن صديقه ومن لم يغمض ... وعن بعضِ ما فيه يمت وهو عاتب

- جاهداً كُلَّ عثرة ها وال يسلم له الدهر صاحب ... ومن يتتبعيجد

كَّثير بن عبد الرحمن الخزاعي 

- ح... يا لهفَ نفسي على خٍل أفاوضه ديثَ ليلي فيصغي لي كما يجب

- مظهرِ السمعِ ال يثني لألئمة ... والكذب هاً وال يزدريه المينجو

- حسنٍ جلَّ مضمره رس أبثه ... والكتب ه األقالمعن أن تطالع

أعمى ألبصر ماقد وارت الحجب ... سر من الحسنِ لو يجلى سناه على -

ابن خاتمة األندلسي 
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٨٢

وِإذا أساء فكافه بعتابه ... كاف الخليَل على المودة مثلها -

فتوقَّ ظاهرِ عيبه وسبابه ... وِإذا عتبتَ على امرٍئ أحببتْتَه -

منصور الكريزي 

وسْل فؤادك عن فؤاده ) الصديق ( ق ... ال تسألن عن الصدي -

فسادك أو فساده على ) السؤاُل ( ُل ... فلربما بحثَ السؤا -

أحمد الخراط 

في محتَدي ورعٍ وطيبِ نجارِ ... عشْ واحداً أو فالتمس لك صاحباً -

جلب الندامةَ صحبةُ األشرارِ ... واحذر مصاحبةَ السفيه فشرما -

منها الثمار وذي وقود النارِ ... والناس كاألشجارِ هذي يجتنى -

أسامة بن منقذ 

ذاعفاف وحياء وكرم ... صاحبتَ فاصحب ماجداً وِإذا -

وِإذا قلتَ نعم قال نعم ... قوله للشيء ال ِإن قُلْتَ ال -

عبد اللّه بن معاوية الجعفري 

وِإن عدواً واحداً لكثير ... وليس كثيراً ألفُ خٍل وصاحبٍ -

علي بن أبي طالب 

-في بلوغ تَ أمراً فاعتمدمعلى صاحبٍ ذي حكمةس وتجاربِ ... ه ِإذا ر

سوى عزمات كالنجومِ الثواقبِ ... وال تتخذْ فيما ينوبك مستعداً -

- بشره باِلخلِّ ِإن الح فِإن األفاعي ليناتُ الجوانبِ ... وال تغترر

الصاحب شرف الدين األنصاري 
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٨٣

- ضي وأوطاري ؟ خٌل أرى فيه أغرا... من أين لي والمنى ليست بنافعة

- قَلْبي ثم يصرفُه ه الخطبةَ النارِ ... يمسفيه لُج عني ولو خاض

- عنده عزلي وتوليتي وواحد ... ه فقري وِإساريومستوٍ عند

الشريف المرتضى 

- خليلي بوده ِإذا أنا لم أنفع ... ال يضرهمِ بغضي فِإن عدوي

النابغة الذبياني 

ولم يك عما رابني بمفيق ... صديقي رابني سوء فعله ِإذا ما-

مخافةَ أن أبقى بغيرِ صديق ... صبرتُ على أشياء منه تريبني -

- بصديق فتُهعر كم صديق ... العتيق أحظى من الصديق صار

- في طريق رافقتُه رفيق ... ورفيق خير بعد الطريق صار

البحتري 

فدعه ِإذا لم تأت منه المرافقُ ... رفيقاً كي ينالك رفقُه أردتَ-

المعري 

تالقي من أذاه ماتالقي ... فال تتكلفن ِإلى وصالً -

- فِإن تحلَّى الصديق أرى عبد ... تْقي أو ِإباقيع بظلمٍ فارج

قي ولوال البين ماعشقَ التال... فلوال البعد ماطُلب التداني -

كخُسرانِ التجارة في الوراق ... وخسران المودة في السجيا -

بتلفيق التصنُّعِ والنفاق ... فقد يتعاشر األقوام حيناً -
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٨٤

- عدوي أو صديقُ صديقي ... وِإن أحقَّ الناسِ مني بخلة عدو

البحتري 

أخوه التبتذْل من كان ذا ... واصحب ِإذا صادقتَ بالمروةْ -

وِإن تهاونْتَ تقع في هوه ... وأعطه حقوقَه المرجوةْ -

ال تسخُ بالعرضِ لديه يسخر 

فواسه أو الرجعت سبه ... وِإن تُصب يوماً أخاك نكبةْ -

أجمْل وقارب فيه فهو أشبه ... وِإن تكن وخيمةَ المغبةْ -

أعره تتدبيرك فيما يمتري 

مع العدو فهو سهم سددا ... لمتَ أن خالً قعدا وِإن ع-

وِإن يكن ذا ظنَّة فاخشَ العدا ... ِإن كان موثوقاً به مَؤكَّدا -

وال تعاتبه وال تنكرِ 

فِإنه بالفّضِل يغْني عنكما ... خالطْ ِإذا خالَطْتَ خيراً منكما -

وال تخالطْ ناقصاً فتنكى . ..في الدينِ والماِل وفيما يحكى -

هل مصعد في المجد كالمنحدر 

ِإال ِإذا حققته تحقيقا ... التتخذْ لخلة صديقا -

صلْه وِإال فاسدد الطريقا ... فِإن يكن وفاقُه توفيقا -

فالطع بعد الوصِل ِإحدى الكبرِ 
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٨٥

ديق مذْهبا فِإن كرهتَ من ص... والتصاحب قبل أن تُجربا -

والطفْ به في العتْبِ كي ال يغْضبا ... فاصفح أو اعتَبه عسى أن يعتبا -

واصبر على مذهبِه المستوعرِ 

- أخاً في اللّه ِإن كان هريصِ والمباهي ... واخترحراً سوى الح

وال جهوالً أو كَذوباً داهي ... أو من بني الدنيا فغَير واهي -

هُل والكذب أصوُل الضررِ فالج

ِإليك فاستحليتَ صفو ورده ... وِإن رأيتَ مقْبالً بوده -

- هه في قصدِإدبار ولم ترد ... حده ه اِإلقباَل دونفأعط

فالنفس ِإن يخضع لها تستهترِ 

ومن عرفْتتَ العون والتكرما ... وابذْل ِإلخوانك ماالً ودماً -

وللعدو العدَل والتحلما ... لرعاعِ البشر والترحما ول-

هذا لهم طراً ِإذا لم يحظرِ 

أنس وعون في األمورِ الموبقه ... فخير ما كسبتَ ِإخوان الثقةْ -

واحسب قبولَهم بذاك صدقةْ ... فاجعلهم أهل الخَفَايا والمقَةْ -

واجعله مْئسياً كما لم يذكرِ 

وال تبكِّتْه على ذَنْبٍ فعْل ... وِإن نصحتَ صاحباً فاخُْل وقْل -

عليه بالسب كفاه ما حصْل ... والخصم ِإن غلبته التستطْل -

من ممرِضِ الخزي وحزنٍ مضمرٍ 

محمد الوحيدي 
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٨٦

وِإن لم تُدنه مني قرابه ... أخو ثقة يسر ببعضِ شأني -

تبيتُ صدورهم لي مسترابه ... ن ألفي قريبٍ أحب ِإلي م-

شاعر 

- بتُ أقواماً بكيتُ على سلمِ ... عتبتُ على سلمٍ فلما فقدتهوجر

فكان كبرء بعد طوٍل من السقمِ ... رجعتُ ِإليه تجريبِ غيره -

ابن أبي عراده السعدي 

قُّه يتَجنذضب فهو العدو وح... وِإذا الصديقُ رأيتَه متملقاً -

- في امرٍئ متملق ال خير ... بتَلهي حلوِ اللسانِ وقلبه

وِإذا توارى عنك فهو العقْرب ... يلقاك يحلفُ أنه بك واثقٌ -

ويروغُ منك كما يروغُ الثعلب ... يعطيك من طرف اللسانِ حالوةً -

ن ِإلى المقارنِ ينْسب ِإن القري... واختر قرينَك واْطفيه نفاخراً -

علي بن أبي طالب 

حبَل الوداد بحبٍل منك متصِل ... والقَ األحبةَ واِإلخوان ِإن قَطَعوا -

صديقُ ود فلم يردده بالحيِل ... فأعجز الناسِ حر ضاع من يده -

دِل تبديِل خٍل وكيفَ األمن بالب... استصف خلك واستخلصه أسهُل من -

- صاٍل من مطالبهماشْئتَه وقِل ... واحمْل ثالثَ خ فيها ودع واحفظْه

وظلم هفوته واقسطْ والتمِل ... ظلم الدالِل وظلم الغيظ فاعفها -

- ماكانوا لخالقهم مع الخَلْق والسفِل ... وكن معاشرةَ األوغاد واحذر

ابن المقري 
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٨٧

ودم بالحفظ منه وبالذمامِ ... تَخُنْه وِإن خان الصديقُ فال -

وخذْ بالصحِ تنيج من األثامِ ... وال تحمْل على اِإلخوانِ ضغْناً -

علي بن أبي طالب 

وعد عن كلِّ ساقط سلفه ... اصحب ذوي القدرِ واستعد بهم -

يقضى به غائباً عليه وله ... فصاحب المرِ شاهد ثقةٌ -

ق القيرواني ابن رشي

فدعه وال تُكْثر عليه التََّأسفا ... ِإذا المرء ال يرعاك ِإال تكلفاً -

وفي القلبِ صبر للحبيبِ ولو جفا ... ففي الناسِ أبداٌل وفي الترك راحةٌ -

- قلبه يهواك واهفا ... فما كُلُّ من تَهلك قد ص وال كُلُّ من صافيتَه

الشافعي 

وكيفَ يفارقُ المرء الطَّباعا ... صديقُ المرء كالدينارِ طبعاً -

وِإن فارقتَه أجدى انتفاعا ... تراه ِإذا أقام يقيم جاهاً -

ابن رشيق القيرواني 

ِإذا نظرتْ ومستمعاً سميعا ... وخلٍّ كنتُ عين الرشد منه -

أرى أمراً فَظيعا : وقلتُ له ... أطافَ بغيه فعلْتُ عنه -

عروة بن الورد 

صرماً وملَّ الصفاء أو قَطَعا ... ِإني ِإذا ما الخليُل أحدثَ لي -

- نقعلى ر ا ... ال أحتسي ماءهجزِع هوال يراني لبين

الهجرانِ عنا ولم َأقُْل قذعا ) غبر ( بر ... أهجره ثم ينقضي غ -

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٨

-وصاَل الئيمِ ِإن انقطعا ... له احذر هُل وصلبها ِإذا حضع

) اِإلفك : العضه ) ( الفحش : القذع ) ( بقايا : غبر الهجران ( -

المتتوكل الليثي 

- وِإذا جفاني صاحب ... هما عشْتُ قَطْع تَجزلم َأس

أزورها في كُل جمعه ) القبورِ ( رِ ... وتركتُه مثَل القبو -

بن برمكك جحظة أحمد 

وما البنِ آدم ِإن فتشتَ معقوُل ... طوَل التعاشرِ بين الناس مملوُل -

أبو العتاهية 

تسلَّمه مني الفناء المعجُل ... وكم صاحبٍ لي كنتُ أكره فقده -

- مُل باِإلخوانِ ما ِإن مللتُهُل ... أبدوبالرغمِ مني أنني أتبد

الشريف المرتضى 

وبدل سوءاً بالذي كنتُ أفعُل ... كنتُ ِإذا ما صاحب رام ظنَّتي و-

- فلم أدم المجن تُ له ظهروُل ... قَلّبِإال ريثما أتح على ذاك

خعن بن أوس 

فأكثر دونَه عدد الليالي ... ِإذا ما شْئتَ أن تسلى خليالً -

لى جديدك كابتذاِل وال ب... فما سلَّى خليلَك مثُل نأيٍ -

شاعر 
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٨٩

- فال تقم لْكصواصِل ... ِإذا ما خليٌل لم ي آلخر واعمد بتَلعته

كعب بن زهير 

هذا عليها وهذا تحتَها بالي ... حسب الخليلين نأي األرضِ بينهما -

النابغة الذبياني 

- تْبِ... ِإذا الصديقُ اعتلت مودتهبتُه آسيا من العصح

- فِإن تمادى كويتُ قرحتَه ... الطب آخر بالهجرِ والكي

الصاحب شرف الدين األنصاري 

ألودعتُ الثرى وتركتُ وحدي ... لو أني في عداد الرمِل صحبي -

المعري 

تُعدي كما يعدي الصحيح األجرب ... واحذر معاشَرةَ الدنيء فِإنها -

عبد القدوس 

- والناس طلبت ( تَ ... منهم ِإن طلب ( وفاجر هم بروداد

منهم زيفُ المظاهر ) يغيرك ( ك ... فاربْأ بنفسك أن يغير -

هو ليس في خُلُق بطاهر ... كم طاهرٍ في ثوبِه -

والحقد تُخْفيه السرائر ... يبدي ِإليك مودةً -

حاضر ويلوك ذمك غير... وعليك يثني حاضراً -

- من غدرِ الصديق أواه ... الضمائر من موت وآه

لك في الصداقة غير غادر ... فِإذا ظفرتَ بصاحبٍ -
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٩٠

- على كَنْزِ الوفاء فاحرص ... فِإنه في الناسِ نادر

هاشم الرفاعي 

زمان عقوق الزمان حقوق ... عفاء على هذا الزمانِ فِإنه -

-فكلُّ رفيق مرافق فيه غير ... صدوق فيه غير وكُلُّ صديق

أبو الفتح البستي 

- لةيوماً لخ اِإلنسان كالزمانِ تَنَكَّرا ... ِإذا ود رها مرفغي

ونسيانُه مستدركاَ ما تذكرا ... وما زاَل فقر المرء يأتي على الغنى -

وضن بفعِل الخير لما تَفَكَّرا . ..وفي الناسِ من أعطى الجميَل بديهةً -

- من غيرِ سالف تشكرا ... فخفْ قوَل من القاك فأبدى بالنفاق حميد

فألقى قضاء اللّه أدهى وأمكرا ... وكم أضمر المصحوب مكراً بصاحبٍ -

المعري 

- أو صديقٌ فِإنني بالخيارِ ... وِإذا ما تنكرتْ لي بالد

البحتري 

ال يصحبوه فخَلُّوا كُلَّ تدخيِل ... يصحبِ الناس مطْوياً على دخٍَل من -

- يتبعه ِإن الجِد وا المزحبفي ِإثر تقبيِل ... وجان عةجوم ورب

ابن رشيق القيرواني 

- و مودتُهنضو الخضابِ لمقوقٌ بتصريمِ ... ِإن الخليَل الذي تنض

- وحقَّ لما ال يبهج هقرب ه ... النفسصرم النفس أن يبهج على وصله

عبد الرحمن المرتضى 
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٩١

وِإن ضنَّتْ بها سيفرقانِ ... وكلُّ قرينة قرنتْ بأخرى -

- ِإال الفرقدانِ ... وكلُّ أخٍ مفارقُه أخوه أبيك لعمر

حضرمي بن عامر أو لبيد 

- عشيره ظُن وِإن... وقد يخلفُ اِإلنسان ورواء راقَ منه منظر

- ليس له صفي يموتُ المرء ... األصفياء وقبَل اليومِ عز

المعري 

من ال يزين من الصحابِ ... ال تُلْفَين مقارناً -

- ينفذُ صبغه من الثيابِ ... فالثوب فيما يليه

ابن وكيع التنيسي 

ِإن الهجاء لمبوء بتشبيبِ .. .فاهجر صديقَك ِإن خفْتَ الفساد به -

على الذراعِ بتقديرٍ وتسبيبِ ... والكفُّ تُقطع ِإن خيفَ الهالك بها -

المعري 

أضر عليك من كلبِ الكالبِ ... كالب الناسِ ِإن فكرتَ فيهم -

وِإن صديقَ هذا في عذابِ ... ألن الكلب ال يؤذي صديقاً -

وقد حزمت على رجٍل مصابِ ... ثيابٍ ويأتي حين يأتي في-

وأخزى اللّه ما تحتَ الثيابِ ... فَأخْزى اللّه أثواباً عليه -

أعرابي 
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٩٢

رب من صاحبه مثُل الجرب ... اصحبِ األخيار وارغب فيهم -

- مهفال تَشْتُم ودعِ الناس ... بسذا ح تَ فاشتموِإذا شاتَم

-غْداً كالذي ِإن من شاتمو ... بأعيانِ الذهب فريشتري الص

- مثْتَهدِإذا ح الناس واصدق ... كذب فمن شاء ودعِ الناس

مسكين الدارمي 

ففي الباسمين المبغض المتحبب ... وال ترتجي اِإلخالص من كُلِّ باسمٍ -

يعجزك يانفس مطلب وفيين لم... ولو كان كُلُّ المظهرين لي الوفا -

الياس فرحات 

- ذا ارتقابِ ... ِإذا بدأ الصديقُ بيومِ سوء منه آلخر فكن

أحمد بن سليمان 

شوك ِإذا لمسوا زهر ِإذا رمقوا ... لم يبقَ في الناسِ ِإال المكر والملقُ -

- شرتهمضروراتٌ ِلع فِإن دعتك ...كحيماً لعل الشَّويحترقُ فكن ج

الشافعي 

من قوله ومن الفعاِل العلْقَم ... يلقاك والعسُل المصفى يجتنى -

فُرص عليك كما يثور األرقم ... يبدي الهوى ويثور ِإن عرضتْ له -

األيبوري 

ِإخاء العدى بالجِد أو بالتمازحِ ... كفى للصديق ذعرةً من صديقه -

اللي أبو قطن اله
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٩٣

لسانه من جِراحِ ... لي صاحب ليس يخلو -

على سبيِل المزاحِ ... يجيد تمزيقَ عرضي -

البحتري 

مكانه فأبن لي أين أقصده ... قلَّ الصديقُ وِإن أصبحتَ تعرفٌ لي -

- رِفتيعكم قد عرفْتُ صديقاً بعد م ... هتُ فراراً منه أجحدصر ِإياه

وكنتُ وجداً به في الناسِ أعبده ... بالود منه حين أوحشني كفرتُ-

من الصديق الذي زور تودده ... دعِ العدو وكن ما عشْتَ ذا حذرٍ -

- هدتقص ه ... وليس فتكةُ من بالذممن حميمٍ أنتَ تحمد كفتكة

- كحمن ض الح ثَغْر ا... وال يغرنْك فبياض هبياض هكْرِ أسودلم

زرعتُ من حسنٍ والقبح يحصده ... يا آمري بجميٍل كيفَ يثمر ما -

ومطفٌئ جمر ما بالمكرِ توقده ... زدني تفاقاً فِإني زائد ملَقاً -

الضحاك األنصاري 

ونأى فال يحزنْك فقده ... ِإن خان عهدك من توده -

ِإذا قضى وحوواه لحده ) تحب ( ب... واهجرك من تح -

ماصح عهده : فقْل ) تهجره ( ره ... وِإذا سئلْتَ عالم تهج -

خائنٍ قد بان زهده ) ملول ( ٍل ... وعالم أرغب في ملو -

الحب تخضع فيه أسده ) يقول : ( ُل ... واحذر مقالةَ من يقو -

فِإلباء لمن تعده ) يخونك ( نُك ...وِإذا خضعتَ لمن يخو -

فغداً يلين له أشده ... ِإن راع قلبك هجره -

- ناقع سم والصبر ... هدشه شارمنه ي لكن

أحداً يدوم على الموده ... انظر بعيشك هل ترى -

ه عداً ِإذا نابتْكك شد) الرخاء ( ء ... لترى أخالء الرخا -

ِإن صبرتَ مدى ومدة ... ولكلِّ ماتأبى وتهوى -

- دبعد و صديقٌ لي تنكر ... لُدالغدرِ في الدنيا و وأم
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٩٤

فصد وأيسر الغدرِ الصدود ... أراه مألله حسني قبيحاً -

تجاربه وأمسِ به شهيد ... وذم اليوم ما حمدتْه مني -

- هتُ ألومولس فيما أتاه ... ُل الحميدعالف هفراب أساء

بفيه وهو سلساٌل برود ... وقد يجد المريض الماء مراً -

ذأسامة بن منق

- هالفتى في زمان لْقىوأصعب ما ي ... هفقد صحابةُ من يشفي من الداء

البارودي 

الحر حين يعارض ضد يصيب ... احذر صديقك ِإن تغير ِإنه -

فِإذا استحلَتْ فهي خٌل حامض ... فالخمر يمتع ذوقها ونسيمها -

أبو الفتح البستي 

مقالته بالغَيبِ ساءك ما يفري ... أال رب من تدعو صديقاً ولو ترى -

وبالغيبِ مأثور على ثغرة النحرِ ... مقالتُه كالشهد ما كان شاهداً -

من الحقد والبغضاء بالنظرِ الشَّرر ... العينانِ ما الصدر كاتم تبين لك-

سويد بن الصامت 

أشفقَ من والد على ولد ... وصاحبٍ كان لي وكنتُ له -

خَطْوي وحلَّ الزمان من عقدي ... حتى ِإذا دانت الحوادثُ من -

يدي عيني ويرمي بساعدي و... احولَّ عني وكان ينظر من -

ليس بنا حاجةٌ ِإلى أحد ... وكان لي مْؤنساً وكنتُ له -

- هتْ يدي يدحتى ِإذا استرفد ... األسد يد كنت كمسترفد

أبو الشيص الخزاعي 
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٩٥

- تَ الرجاَل لصحبةروِإذا تخي ... ةالسجي رفالعاقَل الب

- موزنه فأحكم رِ واعرفْ سجايا... وِإذا وزنتُهمصبهم بقلبٍ م

عبد اللّه بن معاوية 

في وده لك كنتَ أوَل ظافرِ ... قلَّ الديقُ ظفرتَ بمخلصٍ -

لو كان باطنُه شريك الظاهرِ ... يا ما أحيلى بسمةً من صاحبٍ -

- سنُّه كحأو ماكرِ ... عجباً لدهرٍ ليس اَض قنَافم ِإال لوجه

حتى المصلَّى صار بيتَ الكافرِ ... صادق كذب على كذبٍ فما من-

قيصر سليم الخوري 

ِإن كان ينْجيك منه شدةُ الحذرِ ... كن صديقك ال من غيرِه حذراً -

- فأخبره ِإلى خلق ِإال تكشفَ لي عن لؤمِ مختبرِ ... ما أطمئن

أبو عثمان سعيد الخالي 

عاتب طوراً وطوراً يذم ي... وشَر األخالء من لم يزْل -

- النصيحةَ عند اللقاء يريك ... القَلَم يرب في السر ويبريك

أبو العتاهية 

قريب من عدوٍ في القياسِ ... صديقٌ ليس ينفع يوم بؤسٍ -

وال اِإلخوان ِإال للتأسي ... وما يبقى الصديقُ بكُلِّ عصرٍ -

أخا ثقة فألهاني التماسي ... جهدي عمرتُ الدهر ملتمساً ب-

كأن أناسها ليسوا بناسي ... تنكرت البالد ومن عليها -

الشافعي 
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٩٦

والشيء مملوٌل ِإذا ما يرخُص ... وأخٍ رخصتُ عليه حتى ملَّني -

- باعه يدو يا ليته ِإذا باع ... عليه المن ينقص فيمن يزيد

-ما يعز كمافي زمان وجوده ... صخْلِإال صديقٌ م ِإن رمتَه

أبو بكر الخالدي 

علي دالٌل واجب لمفَجع ... لعمرك ِإني الذي له -

وال ضائري فقدانُه لممنَّع ... وِإني بالمولى الذي ليس نافعي -

البراءأبو حناك الفقعسي 

رجى لساعة ضيق أخو نجدة ي... يقولون لي صادقْ فالناً فِإنه -

عدو بالدي لن يكون صديقي ... فقلتُ لهم هذا صحيح وِإنما -

الياس حبيب فرحات 

ِإلخوانٍ هم رفعوا منارك ... ِإذا كنتَ ال ترعى حقوقاً -

وال ينسى أخو ود مزارك ... وتلزم كُلَّ حينٍ أن تُراعى -

ائماً ِإال اختيارك وتأبى د... وتقطع دهرنا تهياً وعجباً -

- كبعداً -ما بقيت -فزاد اللّه ... كوال أدنى على حاٍل ديار

الماسكيني مكي بن زيان 

لكل أناسٍ من ضرائبِهم شكُل ... وأعلم علماُ ليس بالظن أنه -

- الزمانِ غناُؤهم لَّتْ به النعُل ... وأن أخالءز قليٌل ِإذا ما المرء

-دوو ٍل ينيلُهجزُل ... الفتى في كل نَي ِإذا ما انقضى لو أن نائلَه

أبو يعقوب الخريمي 
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٩٧

- الخليلينِ من أغضى لصاحبه انتصاراً منه النتصرا ... خير ولو أراد

البحتري 

فأكثر شيء في الصديق مالُل ... بلوتُ وجربتُ األخالء مدةً -

-منا في الحياة وأنعم وأثبتُ منا في الترابِ جباُل ... بهائم

الشريف الرضي 

وِإن كَثُر التجمُل والكالم ... خليلك أنتَ ال من قلتَ خلُّي -

وأشبهنا بدنيانا الطَّعام ... وشبه الشيء منجذب ِإليه -

المتنبي 

م تأذى به طوَل الحياة وتأل... لم تلقَ في األيامِ ِإال صاحباً -

فاصبر لها فكذاك هذا العالم ... ويعد كونَك في الزمانِ بليةً -

- وال تجد ِإن جفاك خليلك فاعذر ... فال تدم وِإذا الزيارةُ ساعفْتك

المعري 

بل في الشدائد يعرفُ اِإلخوان ... دعوى الصداقة في الرخاء كثيرةٌ -

شاعر 

- له خُلُقانِ ما يتشابهانِ ... اللسانِ وراضي القلبِ غضبان

ويمزج لي المودةَ بالهوانِ ... يسر مودتي ويطيُل هجري -

صريع الغواني بن الوليد 
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٩٨

وينبي عنِ الصديق امتحانُه ) يلقاها ( ها ... يعرفُ السيفُ بالضريبة يلقا -

- همنفوس كوظ... أما العداةُ فقد َأر بسوء ك اِإلخوانا فاقصدنون

من قبل أن يتلَّون األلوانا ... وأخفُّ عن كتف الصديق نزاهةً -

البحتري 

- همعمصاحبةَ اللئامِ ود واها ... واتركدبالردى ع المخوفة ترك

طريح الثقفي 

حتى ألمتْ بالفتى األرزاء ... كثر األولى انْتَحلوا الصداقةَ للفتى -

يخْفَى الصديقُ وتظهر األعداء ... لليالي غيرتْ سعد امرٍئ وِإذا ا-

جميل الزهاوي 

ِإال من خَبرتا ) اإلخوان ( ِإخوانِ ... واخبر وال تصحب من ال -

- كمن هو في يمين تَ وِإن قُصدتا ... فأخوكِإن قصد

ِإليه ِإذا سلمتا ) مكروه ( ه ... ويسره دب مكرو -

- ِإذا تعد وهو المصاب ... ِإذا أصبتا ) تعدته ( ته الخطوب

الشريف المرتضى 

مثل الذي يبكى على صده ... ليس الذي يبكى على وصله -

ال يكذبوا مافي البرية جيد ... قالوا فالن جيدٌل لصديقه -

تصيد وتقيهم بصالته م... فأميرهم ناَل اِإلمارةَ بالخَنا -

وِإذا رزقتَ غنى فأنتَ السيد ... كن من تشاء مهجناً أو خالصاً -
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٩٩

ِإال وظُن بأنه متزيد ... واصمتْ فما كثر الكالم من امرٍئ -

المعري 

كما انْغَلَّ بين الجفنِ والجفنِ مرد ... لكم داخٍل بين الخَصيمينِ مصلحٍ -

ابن الرومي 

على خربة فُضحا لألبد ... ثنانِ في منزٍل ِإذا اجتمع ا-

فكن مثَل سيفك حلف الربد ... وفي وحدة المرء ستر له -

المعري 

- من دونه المرء قْلتا األعورِ ... وقد يصيبكما اصطحبتْ م

- هبيدي لي ضمائر لُّ كالماءخْفيها مع الكدرِ ... والخوي مع الصفاء

ولو أنار فكم نَورٍ بال ثمرِ ... يغرنْك بِشْر من سواه بدا فال-

األعز بن قالقس 

وصاحب عذاالً وأدبه الدهر ... ومن صحب األيام عاتب صاحباً -

شاعر 

- حين تستغني كثير صديقُك ... من صديق عند فقرِك ومالَك

ك الزيارةُ عند ضيق طوى عن... فال تغضب على أحد ِإذا ما -

األصمعي 
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١٠٠

كالريق يحدثُ منه عارض الشرق ... فربما ضر خٌل نافع أبداً -

المعري 

- امرٍئ متكاره دفي و وال خير ... وال في صاحبٍ التوافقه عليك

بذلتُ له فاعلم بأني مفارقُه ... ِإذا المرء لم يبذُْل من الود مثلما -

وِإن شئتَ فاجعلْه صديقاً تماذقه ... ِإن شئتَ فاصحبه فال خير عنده ف-

صريع الغواني 

- فقرة واخشَ بيداء واصحب دع الناس ... كرفِإن رضاهم غايةٌ ليس تُد

وِإن ذكروا الخَالَّقَ حابو وأشركوا ... ِإذا ذكروا المخلوقَ عابوا وأطنبوا -

وأي خٍل نأى عن وده خلُل ... لي أستعين به خ: ضلَّ امرٌؤ قال -

- ذا خليٍل غيرِ سيف ه اختالال ... ومن يكيصادفْ في مودت

المعري 

ألذُّ وأشهى من غويٍ أعاشر ... ِإذا لم أجد خالً تقياً فوحدتي -

أقر لعيني من جليسٍ أحاذره ... وأجلس وحدي للعبادة آمنا -

الشافعي 

ما ارفض في الجلد يجري هاهنا وهنا ... احب السوء كالداء العياء ِإذا وص-

- صاحبه عن عورات دي ويخبربفَنا ... يه من صالحٍ دوما يرى عند

- منه بمعزلة فكن ذاك ينَنا ... ِإن يحله ج فال تشهد أو ماتَ ذاك

المقنع الكندي 
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١٠١

يميُل مع النعماء حيثُ تميُل ... ر صاحبٍ أقلِّب طرفي ال أرى غي-

فليس له ِإال الفراق عقَاب ... ِإذا الخلُّ لم يهجرك ِإال ماللة -

ومن أين للحر الكريمِ صحاب ... بمن يثقُ اإلنسان فيما ينوبه -

- ِإال أقلهم هذا الناس وقد صار ... هن ثيابذباباً على أجساد

لحمداني أبو فراس ا

يرضون من كُلِّ ما يبغون بالدونِ ... أشكو ِإلى اللّه قوماً عثْتُ بينَهم -

وال لهم عبقٌ يرضاه عرنيني ... ال روقٌ لهم يرضاه لي بصري -

وبالذي دنَّس األعراض مزنونِ ... من كُلِّ أخرقَ بالشنعاء مصطبغٍ -

- ديني . ..أعدوه ال جائزاً منه بناحيةعفي األقوامِ ي ركالع والشر

الشريف المرتضى 

- الليالي علَّمتْه حاال ... ومن صحبوالقليَل الم اِإللف خداع

المعري 

فمن لي منهم بالعدو المجامِل ... ِإذا لم أجد خالً من الناس مجمالً -

- دواً أخافُهويرمي كُلَّ... فما ِإن أرى ع يومٍ مقاتلي علي

قرعتُ جبيني وعضضتُ أناملي ... ومن كلِّ في محنَتي به -

وفي الشر تلقى فاعالً عير قاتِل ... وفي الخيرِ تلقى قائالً غير فاعٍل -

شمر فيها فضَل أذياِله ... من لي بمن ِإن سمته حاجة ؟ -

ي بذَل أمواله في أزمات... فيبذُل النفس وال يرتضي -

- وحامٍل ثقلي على ظهرِه ... من بعضِ أثقاله كأنه

- بي كلُّهم الناس لوغدر ... على باله الغدر ماخَطر

أعدم منه فضَل ِإقباِله ... وربما أعرضتُ عنه فال -

الشريف المرتضى 
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١٠٢

في غيره أصحبه في اللّه وال... ِإني اطلعتُ فلم أجد لي صاحباً -

وتركْتُ أعالهم لقلة خَيره ... فتركتُ أسفلَهم لكثرة شره -

الشافعي 

وِإن لم تجد عنه محيطاً فداره ... تجنب صديقَ السوء واصرم حبالَه -

تنْل منه صفو الود ما لم تُماره ... واحبب حبيب الصدق واحذرء مراءه -

شاعر 

غَرني منه زماناً منظره ... ه في عمى كم صديق كنتَ من-

- طلق كان يلقاني بوجه ... وكالمٍ كالآللي ينثره

لم أجد ذاك لود يضمره ... فِإذا فتشته عن غيبِه -

يضمر الود كما قد يظهره ... فدعِ اِإلخوان ِإال كِل من -

ذخراً تذخره فاجعلْنه لك... فِإذا فزتَ بمن يجمع ذا -

محمد بن ِإبراهيم البصري 

ال ألهينك ِإني عنك مشغوُل ... وقال كلُّ خليٍل كنتَ آملُه -

كعب بن زهير 

فِإن أنتَ أبغضتَ البغيض فأجمِل ... وال تك في حب األخالء مفرطاً -

- التدري متى أنت مبغض فأعقِل ... فِإنك أو تهوى البغيض كحبيب

حميد بن عياش 
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١٠٣

فمنهم عدو يتقى وخَليُل ... نعارفُ أرواح الرجال ِإذا التقَوا -

خفيفٌ ِإذا صاحبتَه وثقيُل ... كذاك أمور الناسِ والناس منهم -

محمد بن اسحق الواسطي 

- عند الحقائق أال ِإنما اِإلخوان ... المماذق الصديق دفي و وال خير

-كه لعمرمن العيشِ كل ما شيء ... موافق لعيني من صديق أقر

فِإني به في وده غيلر واثق ... وكْلُّ صديق ليس في اللّه وده -

- أحب أخي في اللّه ماصح دينُه ... ما يشتهي من خالئق وأفرشُه

وأعلم أن اللّه ماعشتُ رزاقي ... وأرغب عما فيه ذٌل وريبةٌ -

صبورٍ على ماناب عند الحقائق ... يفي من اِإلخوانِ كل موافق ص-

أبو العتاهية 

- بلسانه هدو وكم من صديق ... خؤونٍ بظهرِ الغيبِ ال يتندم

- يضاحكُني كُرهاً لكيما أوده ... تُ أسهموتتبعني منه ِإذا غب

المنتصر األنصاري 

- حتى ت... ال يعجبنَّك صاحب هما طباع نبي

وما يجود به اتِّساعه ) عليك ( ك ... ماذا يضن به علي -

وما يضيقُ به ذراعه ) عليه ( ه ... أو ما الذي يقوى علي -

بالحوادث ما دفاعه ؟ ) صفاتك ( تك ... وِإذا الزمان رمى صفا -

ك وما اتضاعه هوى أخي) ارتفاع ( ع ... فهناك تعرفُ ما ارتفا -

عبيد اللّه بن قيس الرقيات ورويت لألصمعي 

يكون داعيةَ القطيعةْ ) للصديق ( ق ... ترك التعاهد للصدي -

ِإن الكثير من الورى ال يصحب ... كن ما اسطعتَ من األنامِ بِمعزٍِل -
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١٠٤

حبر لبيب عاقٌل متأدب... واجعل جليسك سيداً تحظى به -

واعلم بأن دعاءه ال يحجب ... واحذر من المظلومِ سهماً صائباً -

علي بن أبي طالب 

يصحب رشيداً فالغَوِي أخو الغوي ... الناس أشكاٌل فمن يك راشداً -

عن كلِّ من ينحاز عنك وينزوي ... فابذْل لودك صفو ودكك وانحرفْ -

واعمد آلخر مسمحٍ ال يلتوي ... ه وِإذا التوى أمر عليك فخلَّ-

ابو الفتح البستي 

- سوى ذي الفضِل منه تفز تَ بالعارِ ... التصحبنوِإن صحبتَ جهوالً فُز

- يأتي للخَرابِ به موعطارِ ... ومن يصحبِ الب تكسبه أصحاب والعطر

الشيخ النابلسي 

رمياً ولم يخطر ببالك شأنه ... رماك فاصماك امرٌؤ لم تكن له -

- لكفيتُه ولو أنني حاذرتُه ... وكم آمنٍ جانٍ عليه أمانُه

- ذَلَّةللفتى من م وان يهانُه ... وللموتُ خيرعليه أو ه تنم

فهذا وقتُه وأوانُه ) الرجال ( رجاِل ... وِإن كنتَ يوماً تائباً عن مودة ال -

الشريف المرتضى 

يقيم على بابه حاجبا ... ولستُ بمتخذ صاحباً -

وِإن عدتُ ألفيتُه غائبا ... ِإذا جئتُ قال له حاجةٌ -

- حقَّه ِإخوانَه واجبا ... ويلزم قهميرى ح وليس

- راكبا ... فلست بالقيه حتى الممات ألقَه ِإذا أنا لم

شاعر 
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١٠٥

- خَنٍ أكثرتَ بثَّ المعاتبِ . ..ِإذا أنتَ لم تستبقْ ود صحابةعلى د

لعدوِة عريضٍ من الناسِ عائبِ ... وِإني ألستبقي امرأ السوء عدةً -

ِإذا لم تجاوبها كالب األقاربِ ... أخافُ كالب األبعدين ونبحها -

رجل من غطفان 

فخانت ثقاتُ الناسِ حتى التجارب ... وكنْتُ أرى التجارب عدةً -

اعيل الناشى اسم

- يوماً بذي صدافه قَنال تث ... ه وثاقهمالم تكن لود

فِإنه في األزمِ أو هى عدةْ ... ال تتخذه عدةً لشدةْ -

يميُل ِإن أمر بدا من صاحبِ ... ال خير في ود امرٍئ مواربِ -

ى البِلى أسلمه من لؤمه ِإل... ِإذا رأى يوماً أخاه مبتَلى -

- حافظْ على الصاحبِ والصديق ... ريقفي العسرِ واليسرِ وفي الح

تسليمه يوماً ِإلى النوائبِ ... وليس من صديق ِإخاء الصاحبِ -

الشيخ عبد اللّه السابوري 

ِإني رأيتُ األحساب قد دخلَتْ ... التصحبن امرًأ على حسبٍ -

-من أن يقاَل ِإن لفتْ ... له مالككس ةأباً كريماً في ُأم

فكلُّ نفسٍ تَجري كما طُبعتْ ... بل اصحبنْه على طباِئعه -

الرياشي 
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